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6 Hyrje 
Përmbledhje
Ligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë (03 / L-145) synon të 
promovojë dhe riafirmojë pjesëmarrjen e vazhdueshme të të rinjve në 
proceset vendimmarrëse dhe në zhvillimin e shoqërisë demokratike, 
duke i bërë të rinjtë, organet e pushtetit qendror dhe organet komunale 
përgjegjëse për arritjen e rezultave të kënaqshme. Megjithëse mundësia 
e limituar për t’u takuar me përfaqësuesit politikë është një tregues i 
rëndësishëm i fuqizimit të të rinjve, përderisa niveli i pjesëmarrjes dhe 
përfaqësimit të të rinjve dhe të rejave ende mbetet i pakënaqshëm. 
Ndër të rinjtë kosovarë ka një ndjenjë të theksuar të apatisë politike 
dhe shumica e të rinjve raportojnë se besojnë se nuk kanë ndonjë fuqi 
reale për të bërë ndryshime pozitive në komunitetet e tyre. Mungesa e 
përfaqësimit dhe e të pasurit zë në çështje që preokupojnë ata, i shtyn 
të rinjtë të abstenojnë në procese demokratike si votimi, duke çuar në 
alienimin e të rinjve të Kosovës nga proceset elektorale dhe politike.

Më shumë se kurrë, koordinimi më i mirë i sektorit të rinisë, rritja e 
mbështetjes dhe ofrimi i programeve cilësore për të rinjtë është kritik 
për të siguruar që zërat e tyre, prioritetet dhe nevojat mirren parasysh 
në mënyrë konstruktive. Instituti Demokraci për zhvillim (D4D), 
mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), ka bërë 
konsultime me të rinj nga rajone të ndryshme të Kosovës, përkatësisht 
nga Komuna e Gjilanit, Mitrovicës, Pejës, Prishtinës dhe Prizrenit 
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me qëllim te identifikimit të prioriteteve të tyre kryesore brenda 
komunave ku jetojnë. Konsultimet e gjera kulmuan në manifestin e të 
rinjve kosovar - si kontratë sociale midis të rinjve kosovar dhe liderëve 
tyre komunal. Ky manifest thekson prioritetet kryesore që të rinjtë 
dëshirojnë që liderët e tyre të angazhohen për t’i adresuar. Prioritetet 
e identifikuara padyshim janë çështje të rëndësishme jo vetëm për të 
rinjtë, po për zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës.

Temat e listuara të këtij manifesti janë përcaktuar nga alternativat dhe 
kërkesat e vetë të rinjve për kandidatët potencial të partive politike 
të cilët do të garojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale, duke përfshirë 
arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën, mjedisin, sigurinë, mirëqenien 
dhe shërbimet komunale. Qëllimi kryesor i këtij manifesti është të 
informojë dhe ndikojë tek përfaqësuesit e partive politike dhe akterët 
e tjerë, mbi kërkesat dhe nevojat e rinisë. Instituti D4D do të shikojë 
në mënyrë të vazhdueshme përfshirjen e temave të këtij manifesti në 
platformat e partive politike. D4D përpos angazhimit për përfshirjen e 
manifestit në platformat e partive politike, do të masë dhe mbikëqyrë 
autoritetet e ardhshme lokale, në zbatimin e pikave të manifestit të të 
rinjve, duke u siguruar për përfaqësimin e interesave të tyre.

Objektivat e Manifestit të Rinisë
1. Përcaktimi i mënyrave të përfshirjes dhe angazhimit të rinjve për 

një qytetari aktive, si dhe përfshirja e pikëpamjeve të tyre rreth 
nismave me qëllim të zhvillimit të komunës përkatëse.

2. Mbështetja e të rinjve për të avokuar mbi shqetësimet dhe çështjet 
e tyre përkitazi me proceset e zhvillimit komunal.

3. Sigurimi i mbështetjes dhe përkushtim i zotuar i aktereve politik 
te nivelit lokal për të gjitha iniciativat zhvillimore të të rinjve në 
nivelin komunal dhe shtetëror.
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9Arsim dhe Kulturë

Mosfi nalizimi i ndërtimit të bibliotekës

Të rinjtë e Gjilanit nuk kanë një vend të përshtatshëm për lexim, pasi që 
biblioteka ekzistuese ka një numër shumë të vogël të ulëseve gjë që pa 
mundëson ofrimin e kushteve për lexim për të gjithë studentët të cilët 
dëshirojnë ta frekuentojnë atë. Mosfi nalizimi i ndërtimit të objektit të ri 
të bibliotekës ka lënë në pritje të rinjtë gjilanas.

Mosshfrytëzimi i shtëpisë së rinisë 

Në komunën e Gjilanit është bërë zyrtarisht hapja e shtëpisë së kulturës 
në mars të vitit 2016, mirëpo ky objekt shfrytëzohet minimalisht 
për shkak të mungesës së bashkëpunimit me OJQ të ndryshme dhe 
mungesës së aktiviteteve për të rijnë. Të rinjtë e Gjilanit konsiderojnë 
këtë si një dobësi që po ndikon negativisht në mospjesëmarrjen e tyre 
në aktivitete që përkushtohen në përmirësimin e gjendjes dhe rolit të 
vendimmarrjes së tyre në shoqëri. 

Mungesa e bursave komunale për studentë

Buxheti ekzistues për shpërndarje të bursave komunale i paraparë 
për studentë në komunën e Gjilanit, ka disa vite që i ndahen shkollës 
së mesme të bujqësisë. Të rinjtë shohin këtë si problematike marrë 
parasysh moskonsensusin mes Komunës dhe shkollës së mesme 
të bujqësisë për ndarje të barabartë të buxhetit mes nxënësve dhe 
studentëve  të tjerë të Komunës. 

9
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Mungesa e kinemasë së qytetit

Të rinjtë gjilanas janë të preokupuar me mungesën e kinemasë së 
qytetit, përkundër pasionit kinematografik të të rinjve. Mos-investimet 
kapitale komunale dhe të qeverisë janë arsyeja kryesore se përse të 
rinjtë nuk kanë një objekt të kinemasë së qytetit, apo një objekt ku 
thjeshtë mund ta improvizojnë si të tillë deri sa të gjendet një zgjidhje 
më afatgjatë. 

Mjedis

Mosmirëmbajtja e lumit Mirusha

Lumin Mirusha në Gjilan e karakterizojnë mbeturinat e mbledhura dhe 
era që kundërmon nga aty. Gjilani ka vetëm një depo të mbeturinave, 
gjë e cila ka quar në grumbullimin e mbeturinave rreth këtij lumi. 
Mosmirëmbajtja e lumit Mirusha vije si pasojë e mos bashkëpunimit 
të duhur në mes të Komunës, kompanisë regjionale të mbeturinave 
si dhe qytetarëve, si një trekëndësh - që po të ishte funksional - do të 
kontribuonte në menaxhimin e situatës.

Moszbatimi i ligjit për akustikë

Vendet me fluksin më të lartë të banorëve në Gjilan gjenden afër 
vendeve të banueshme, dhe ligji për akustikë nuk zbatohet. Kjo vjen si 
pasojë e mosbashkëpunimit të mirë në mes të Policisë së Kosovës dhe 
Inspektoratit për marrjen e masave të duhura për respektimin e ligjit 
për akustikë.

Mbeturinat e tepërta në rrugë 

Rrugët e qytetit të Gjilanit jo rrallë herë janë të mbushura nga 
mbeturinat, kjo për arsye të mungesës së vetëdijesimit të qytetarëve 
lidhur me këtë çështje, por edhe të mos përgjegjësisë nga kompania 
kontraktuese “HIGJIENA”. Problemi vetëm se do të rritet edhe më 
shumë nëse nuk mirren masa për të parandaluar gjendjen ekzistuese. 
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Mungesa e mirëmbajtjes së parkut të Dardanisë

Parku Dardania nuk ka shumë kohë që është ndërtuar, mirëpo për 
shkak të numrit të madh të qytetarëve të cilët e frekuentojnë këtë park, 
pastërtia nuk është në nivelin e duhur. Për të rinjtë e Gjilanit kjo paraqet 
një problem mjaft të madh pasi që për një kohë shumë të shkurtër që 
nga ndërtimi e deri tani ky park nuk gëzon më pastërtinë dhe pamjet 
që kishte në fillim të inaugurimit.

Shëndetësi

Mosinspektimi i cilësisë së ushqimit në bufetë e 
shkollave të mesme

Marrë parasysh shpeshtimin e rasteve të helmimeve nga ushqimet 
e bufeve të shkollave të mesme në Gjilan, të rinjtë theksojnë këtë si 
një problem kyç që u kanoset nxënësve. E gjithë kjo si rezultat i mos 
inspektimit rigoroz nga inspektorati karshi kompanive furnitore sa i 
përket kapacitetit të tyre, shërbimit që ofrojnë dhe cilësisë së ushqimit. 

Mos respektimi i ligjit për duhanin

Ligji për duhanin i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2013, tash e sa kohë 
nuk po gjen zbatim në komunën e Gjilanit- posaçërisht nga kafiteritë e 
vendit. Ky është një problem shqetësues të cilët të rinjtë mendojnë se i 
afekton jo vetëm personat të cilët nuk konsumojnë duhanin por të gjithë 
në përgjithësi. Problem edhe më shqetësues është mos inspektimi nga 
organet kompetente pasi që nuk kryejnë detyrat e tyre.

Mirëqenie 

Hapësirat e paqasshme publike për personat me 
aftësi të kufizuara 

Numri i personave me aftësi të kufizuara në Gjilan nuk është edhe aq 
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i vogël, mirëpo përkundër kësaj kushtet për qasjen e tyre në rrugët e 
qytetit nuk janë të përshtatshme, fakt ky që iu vështirëson qasjen në 
komunitet.

Siguri

Rreziku nga qentë endacak

Siguria e qytetarëve kanoset për shkak të numrit të madh të qenve 
endacak të cilët lëvizin të lirë në rrugët e kësaj komune. Të rinjtë e 
Gjilanit shprehin shqetësimin e tyre karshi këtij problemi pasi që nuk 
po merren masa për ndërtimin e një strehimore ku do të sistemoheshin 
qentë, potencialisht të rrezikshme për qytetarët e sidomos për fëmijët 
të cilët ndjehen të pasigurt të lëvizin lirshëm jashtë shtëpive të tyre 
pa përcjellje. Mungesa e strehimores e vështirëson jetën edhe të vetë 
qenve, pasi që kanë mungesë të ushqimit.  

Mungesa e sigurisë në rrugë 

Siguria që ofrojnë institucionet përkatëse është faktor kyç në cilësinë 
e jetës së qytetarëve, që të zhvillojnë aktivitetet e tyre në një ambient 
ku ndihen të sigurt. Mungesa e ndriçimit publik dhe mos patrullimi 
i shpeshtë i policisë ndikojnë negativisht në ndjenjën e sigurisë së 
qytetarëve. Të rinjtë e Gjilanit listojnë mungesën e ndriçimit publik dhe 
mos patrullimin e policisë si probleme serioze në komunën e tyre, që 
afekton direkt mirëqenien dhe sigurinë e tyre. 

Infrastrukturë

Infrastruktura e dobët në stadiumin e qytetit

Kapaciteti i Stadiumit të qytetit është 7000 pjesëmarrës, megjithatë 
numri i shikuesve mund të shkojë deri në 15.000 persona gjatë derbit 
lokal. Duke marrë parasysh entuziazmin e tifozëve gjatë ndeshjeve 
derbi ndërmjet ekipeve futbollistike Gjilanit dhe Dritës, kapaciteti 
momental i stadiumit është mjaft shqetësues, ku për shkak të numrit 



13

të madh të shikuesve dhe hapësirës së pamjaftueshme në tribuna 
mund të ketë lëndime të qytetarëve.

Ndalimi i punimeve të Sahat Kullës

Përkundër ndarjes së fondeve për ndërtimin e Sahat Kullës,  ndërtimi 
është ndaluar dhe ky objekt është kthyer në simbol shëmtie.

Gjendja e infrastrukturës jo e mirë tek Kalaja së 
Pogragjës 

Kalaja e Pogragjës është një ndër kalatë më të vjetra në rajonin e Gjilanit. 
Megjithatë, kushtet për të vizituar kalanë janë të papërshtatshme për 
shkak të mungesës së investimeve në infrastrukturën rrugore si dhe 
ndriçimin e hapësirave përreth kalasë.

Bllokimi i trotuareve

Gjilani është i tej  ngarkuar nga veturat në krahasim me numrin 
e banorëve qe ka si dhe hapësirës që posedon, ku si rrjedhojë e 
kësaj edhe trotuaret janë pothuajse gjithmonë të bllokuara dhe nuk 
shfrytëzohen për këmbësorë por për parkingje të veturave. Mungesa e 
një parkingu më të madh është problem jo vetëm për banorët e Gjilanit, 
por edhe për personat të cilët e vizitojnë këtë qytet.

Mungesa e vend-parkingjeve për biçikleta 

Vozitësit e biçikletave kanë mungesë të theksuar të vend-parkingjeve. 
Mungesa e marrjes parasysh si kërkesë serioze, si dhe rrjedhimisht 
mungesa e investimeve për të trajtuar këtë çështje, lë prapa krijimin e 
hapësirave të tilla.



14 Manifesti
i të rinjve të
Mitrovicës

Identifi kimi i
problemeve

14



15Arsim dhe Kulturë

Mungesa e  hapësirave  për lexim për të rinjtë

Të rinjtë Mitrovicas, kanë theksuar problemin e bibliotekës së qytetit, 
pasi që hapësira ekzistuese e sajë nuk përmbushë nevojat e tyre. 
Numri i studentëve dhe nxënësve të cilët dëshirojnë të frekuentojnë 
këtë bibliotekë është më i madh se sa numri i ulëseve në këtë objekt.

Qendra kulturore “ Rexhep Mitrovica”

Funksionimi i mirëfi lltë i qendrave kulturore në komuna është 
parakusht për përfshirjen e rinisë në mënyrë aktive në jetën kulturore 
dhe angazhimin e tyre në jetën publike. Të rinjtë mitrovicas kanë 
evidentuar si problematike mosfunksionimin e qendrës kulturore 
“Rexhep Mitrovica”. Si pasojë e mosfunksionimit të kësaj qendre të 
rinjtë e qytetit janë më pasivë për shkak të mungesës së hapësirës për 
aktivitete kulturore.

Mungesa e  çerdheve publike

Ekzistimi i vetëm një çerdheje publike është e pamjaftueshme për të 
akomoduar nevojat e banorëve nga pjesë të ndryshme të Mitrovicës. 
Kjo shkakton edhe mungesë të aktivizimit të grave në tregun e punës, 
si rrjedhojë e obligimit të qëndruarit në shtëpi për t’u përkujdesur për 
fëmijët.

15
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Mungesa e objektit adekuat të shkollës së muzikës 

Në qytetin e Mitrovicës interesimi për muzikën është shumë i madh, 
mirëpo problemi i mos praktikimit të madh të saj qëndron tek objekti i 
papërshtatshëm për shkollën e muzikës, si dhe  mungesa e aparaturave 
dhe teknologjisë së nevojshme për të shërbyer mirë nevojat e të rinjve 
për të shprehur talentet e tyre.

Mungesa e shkollës në fshatin Vinarc 

Në fshatin Vinarc janë 250 shtëpi, ku potencialisht janë rreth 350 
nxënës të cilët nuk kanë shkollë në fshatin e tyre por detyrohen çdo ditë 
të udhëtojnë në fshatin tjetër më të afërt - që rezulton të jetë shumë 
e vështirë sidomos gjatë stinës së dimrit. Pavarësisht kërkesave të 
banorëve për ndërtimin e një shkolle në këtë fshat problemi ende 
rezulton i pa zgjidhur pasi që nuk janë marr masa të nevojshme që t’u 
sigurohet një zgjidhje këtyre 350 nxënësve. 

Infrastruktura

Mungesa e sigurisë në “Urën e Gjakut“

Hapësira për të kaluar në Urën e Gjakut është shumë e ngushtë dhe 
e papërshtatshme, ku si rrjedhojë e kësaj kanë humbur jetën shumë 
persona. Problemi kryesor qëndron në mungesën e mbrojtjeve 
anësore, të cilat rrisin pasigurinë gjatë kalimit të kësaj ure.

Mungesa e infrastrukturës rrugore në fshatin Selac 6 
km, dhe Vicar- Cabër 3km

Mungesa e infrastrukturës rrugore në fshatrat Selac dhe Vicar, 
paraqet problem serioz për banorët e këtyre fshatrave. Shkaktarë 
të mos rregullimit të infrastrukturës rrugore në këtë zonë janë 
mungesa e një hidrocentrali që do të mundësonte shtrimin e rrugës 
dhe infrastrukturës përcjellëse në këto fshatra. Po ashtu një problem 
tjetër është mungesa e investitorëve të huaj si pasojë e mosangazhimit 
të komunës për ti tërhequr ata.
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Transport

Mungesa e transportit publik

Të rinjtë kërkojnë që transporti publik të zgjerohet edhe në pjesët 
rurale të komunës së Mitrovicës, në mënyrë që të ketë transport të 
çasshëm për të gjithë banorët e kësaj zone. Mungesa e transportit 
publik nëpër viset rurale është problem sidomos për personat të cilët 
punojnë me orar të zgjatur dhe nuk kanë transport të siguruar për t’u 
kthyer në shtëpi.

Mirëqenie

Mospërkrahja e duhur për personat me aftësi të 
kufizuara

Infrastruktura e papërshtatshme që ju pamundëson lëvizjen e lirë 
personave me aftësi të kufizuara është një ndër problemet kryesore 
të cilën e paraqesin të rinjtë mitrovicas. Numri i personave me aftësi 
të kufizuara në Mitrovicë nuk është edhe aq i vogël, mirëpo përkundër 
kësaj kushtet për qasjen e tyre në rrugët e qytetit nuk janë të 
përshtatshme, fakt ky që iu vështirëson qasjen në komunitet. 

Mungesa e stafit profesional në shtëpinë e të 
moshuarve

Shtëpia e pleqëve ne komunën e Mitrovisës ka mungesë të stafit 
profesional të cilët duhet të përkujdesen për personat të cilët janë 
pjesë e këtij institucioni. Moskujdesi i mjaftueshëm ndaj të moshuarëve 
ndikon direkt në mirëqenien dhe shëndetin e tyre.
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Mjedis

Ndotja e lumenjve dhe mosmirëmbajtja e lumit 
Sitnica

Marrë parasysh ndotjen e lumit Sitnica, të rinjtë e shohin këtë si 
një fakt shqetësues. Problemi kryesor i ndotjes është kontraktimi i 
kompanive joprofesionale për pastrimin e lumit, por edhe mos vetëdija 
e qytetarëve për ta mbajtur të pastër këtë lum dhe hapësirën përrreth 
tij. Gjithashtu puna vullnetare për pastrim dhe mbajtjen e pastër të 
ambientit që na rrethon është e mangët.

Përfaqësim gjinor

Mungesa e pjesëmarrjes së grave në poste 
udhëheqëse

Një tjetër problem i identifikuar nga të rinjët është mospërfshirja e 
grave në postet udhëheqëse, duke mos u aplikuar fare kuota gjinore. 

Turizëm

Mos shfrytëzimi në mënyrë të duhur i aseteve tona 
turistike (rasti Shala e Bajgorës)

Mitrovica ka një zonë shumë të përshtatshme turistike, ku me më 
shumë investim do të ishte shumë më e frekuentuar. Shala e Bajgorës 
është një ndër vendet turistike që gëzon kjo anë, mirëpo promovimi 
dhe investimet janë të mangëta. 
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Siguri

Mungesa e ndriçimit në lagjen “ KOLLONIA”

Mungesa e dritave në lagjen Kollonia është një problem shqetësues 
pasi që nuk janë të sigurtë as qytetarët në rrugë, por edhe shtëpitë 
janë të rrezikuara nga vjedhjet. 

Rreziku nga qentë endacak 

Siguria e qytetarëve kanoset për shkak të numrit të madh të qenve 
endacak të cilët lëvizin të lirë në rrugët e kësaj komune. Të rinjtë e 
Mitrovicës shprehin shqetësimin e tyre karshi këtij problemi pasi që nuk 
po merren masa për ndërtimin e një strehimore ku do të sistemoheshin 
qentë, potencialisht të rrezikshme për qytetarët e sidomos për fëmijët 
të cilët ndjehen të pasigurt të lëvizin lirshëm jashtë shtëpive të tyre 
pa përcjellje. Mungesa e strehimores e vështirëson jetën edhe të vetë 
qenve, pasi që kanë mungesë të ushqimit.
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21Arsim dhe Kulturë

Mungesa e  hapësirave  për lexim për të rinjtë

Duke e ditur rëndësinë e hapësirave për lexim për të rinjtë, në krijimin 
e ambientit të përshtatshëm ku të rinjve do tu mundësohej zhvillimi 
dhe edukimi i tyre, mungesa e hapësirave për lexim në qytetin e Pejës 
paraqitet si problem nga të rinjtë e këtij qyteti. Hapësirat ekzistuese 
janë të vjetruara dhe të vogla, dhe si të tilla nuk përmbushin nevojat e 
lexuesëve të rinj nga Peja.

Mungesa e Laboratorëve në shkolla

Infrastruktura e kompletuar e shkollave është një nga elementet 
kryesore për cilësinë e lartë të edukimit. Lëndëve profesionale iu 
pamundësohet të mbajnë orë praktike, kështu nxënësit mësojnë 
vetëm pjesën teorike të tyre. Problemi i mospajisjes së shkollave me 
laborator ndikon në uljen e nivelit të mësimdhënies dhë mësimnxënies, 
si dhe krijimin e gjeneratave të cilat nuk janë të gatshme të njihen me 
anën praktike të lëndëve që mësojnë.

Mungesa e bursave komunale

Bursat janë ato që zakonisht i motivojnë dhe nxisin studentët të 
mësojnë edhe më shumë në mënyrë që në fund të përfi tojnë nga 
bursat studimore. Mirëpo, skema e bursave komunale ka mungesë të 
dukshme në komunën e Pejës, meqë nuk mbulon të gjitha drejtimet 
universitare. Mungesa e fondeve është ndër problemet kryesore, por 
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edhe kriteret nuk janë shumë të larta andaj numri i studentëve që 
garojnë për bursa është shumë i madh.

Siguri

Mungesë e ndriçimit publik dhe kamerave të sigurisë

Siguria që ofrojnë institucionet përkatëse është faktor kyç në cilësinë e 
jetës së qytetarëve, që të zhvillojnë aktivitetet e tyre në një ambient ku 
ndihen të sigurt. Mungesa e ndriçimit publik dhe kamerave të sigurisë 
ndikojnë negativisht në ndjenjën e sigurisë së qytetarëve. Të rinjtë e 
Pejës listojnë mungesën e ndriçimit publik dhe kamerave të sigurisë 
si probleme serioze në komunën e tyre, që afekton direkt mirëqenien 
dhe sigurinë e tyre.

Semaforë jo-funksional

Sinjalizimi rrugor është element kyç i parandalimit dhe shmangies së 
aksidenteve dhe fataliteteve në rrugë. Duke besuar në një shoqëri e 
cila respekton rregullat dhe mundëson siguri në trafik, të rinjtë e Pejës 
kanë identifikuar si problematike mos-funksionimin e semaforëve. 
Sipas tyre, një qytet me sinjalistikë rrugore funksionale dhe të duhur, 
është model i ofrimit të sigurisë për qytetarët e tij.

Mbyllja e strehimores së qenve

Siguria e qytetarëve kanoset për shkak të numrit të madh të qenve 
endacak të cilët lëvizin të lirë në rrugët e kësaj komune. Të rinjtë e 
Pejës shprehin shqetësimin e tyre karshi këtij problemi pasi që është 
mbyllur strehimorja për qentë, potencialisht kjo rrit rrezikun për 
qytetarët e sidomos për fëmijët të cilët ndjehen të pasigurt të lëvizin 
lirshëm jashtë shtëpive të tyre pa përcjellje. Mungesa e strehimores 
e vështirëson jetën edhe të vetë qenve, pasi që kanë mungesë të 
ushqimit.  
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Shëndetësi

Mungesa e një Qendre të Mjekësisë Familjare në 
Rugovë

Të jetuarit e shëndetshëm është e drejtë themelore e shoqërisë. Ofrimi 
i shërbimeve shëndetësore për të gjithë qytetarët nga institucionet 
lokale në bashkëpunim me ato qendrore, është parakusht për ngritjen 
e cilësisë së shërbimeve, dhe kujdesin ndaj qytetarëve. Në listën 
e kërkesave për të zgjedhurit e ardhshëm nga të rinjtë e qytetit të 
Pejës, vend të rëndësishëm zë kërkesa për ndërtimin e një qendre të 
mjekësisë familjare në rajonin e Rugovës. Ekzistimi i një QMF-je në 
Rugovë do të mundësonte shërbime shëndetësore për qytetarët që e 
frekuentojnë Rugovën turistike. 

Mjedis

Kapacitetet e pa mjaftueshme komunale për 
menaxhimin e mbeturinave 

Menaxhimi i mbeturinave është problematikë tjetër me të cilën 
ballafaqohet qyteti i Pejës, e që është evidentuar nga të rinjtë. Problemi 
kryesorë është tek numri jo i mjaftueshëm i kontenjerëve nëpër qytet, 
si dhe mbledhja e mbeturinave jo e shpeshtë. Një rëndësi të veçanta ka 
po ashtu mospërfshirja e qytetarëve dhe organizatave të ndryshme në 
krijimin e kampanjave vetëdijësuese për të rritur përpjekjet e ruajtjes 
së imazhit të Pejës si vend me potencial për turizëm.

Eksploatimi i zhavorrit në mënyrë ilegale

Të vetëdijshëm për rolin e mjedisit në jetën e qytetarëve, të rinjtë e 
Pejës kanë gjetur si problematikë mos-inspektimin e kompanive të 
cilat ushtrojnë veprimtarinë e nxjerrjes së zhavorrit nga lumenjtë. 
Kjo ndikon negativisht në tërheqjen e turistëve në këtë rajon, si dhe 
përfundimisht në degradim të natyrës.
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Infrastrukturë

Mungesa e ujit të pijshëm

Uji është e drejtë themelore për çdo njeri. Mungesa e çasjes në ujë të 
pijshëm mbetet sfidë për një numër të fshatrave në Pejë. Mungesa e 
një rezervari për ruajtjen e ujit dhe shpërndarjen e ti është arsyeja 
kryesore e mungesës së ujit të pijshëm. 

Mungesa e rrjetit të kanalizimeve në fshatra 

Mungesa e kanalizimeve paraqet problem të madh për fshatrat e 
rajonit të Pejës. Rreziqet shëndetësore dhe sanitare të asociuara me 
mungesën e kanalizimeve funksionale, janë problematikë e cila kërkon 
trajtim të prioritizuar për sanim.

Mungesa e parkingjeve

Qarkullimi i lirë i qytetarëve, dhe imazhi i një qyteti të rregullt e jo 
kaotik, pamundësohet në mungesë të parkingjeve të veturave. Kjo 
paraqet një problem të madh si për qytetarët vendas ashtu edhe për 
ata të cilët vizitojnë qytetin e Pejës, të cilëve iu cenohet lëvizja e lirë si 
pasojë e kaosit të shkaktuar nga mungesa e parkingjeve.

Mungesa e shtigjeve për biçikleta 

Shqetësim i të rinjve të  Pejës është mungesa e infrastrukturës rrugore 
të dedikuar për çiklizëm për shkak të mos investimit kapital nga ana 
e komunës, dhe mungesës së bashkëpunimit të këtij institucioni me 
organizata të ndryshme të cilat merren me këtë sport. Mungesën e 
shtigjeve për biçikleta është problem mjaft shqetësues, duke marrë 
parasysh që në mungesë të kushteve të përshtatshme për çiklizëm, 
mund të pësojë ndonjë aksident i cili mund të përfundojë me fatalitet.
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Numër i pamjaftueshëm i bursave komunale 

Buxheti i limituar për bursa komunale lë pa bursa një numër të madh 
të studentëve nga Prishtina të cilët plotësojnë kushtet për fi tim të 
bursës. E keqja e kësaj është se edhe pse mungojnë bursat studimore, 
komuna nuk ofron ndonjë alternativë tjetër motivuese siç është rasti i 
ofrimit për mundësi të punës praktike. 

Mungesa e  hapësirave  për lexim për të rinjtë 

Numri i studentëve në qytetin e Prishtinës është shumë i madh, si 
vendas por edhe të rajoneve tjera të cilët përfundojnë studimet në 
Universitetin e Prishtinës dhe frekuentojnë bibliotekat e kryeqytetit. Me 
gjithë numrit kaq të madh të studentëve, numri i ulëseve në bibliotekat 
ekzistuese nuk është i mjaftueshëm në raport me numrin e studentëve. 
Sikur mos të mjaftonte ky si problem, po ashtu shqetësuese tek të rinjtë 
është edhe orari i shkurtër i punës së bibliotekave të qytetit, ku sipas 
tyre nuk është i mjaftueshëm sidomos gjatë periudhës kur mbahen 
provimet semestrale.

Siguria

Rreziku në Parkun e Qytetit

Parku i qytetit është parku kryesor në qendër të qytetit i cili frekuentohet 
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nga mosha të ndryshme. Fatkeqësisht, ky park ka histori të shfrytëzimit 
për dukuri negative ku të rinjtë e shfrytëzojnë si destinacion për të 
konsumuar substanca narkotike, dhe për aktivitete të tjera kriminale. 
Komuna e Prishtinës nuk bënë inspektim të nevojshëm të kësaj zone 
sidomos gjatë mbrëmjes, shkak ky që lejon që dukuritë negative të 
lartpërmendura të jenë të vazhdueshme.

Rreziku nga qentë endacak 

Siguria e qytetarëve kanoset për shkak të numrit të madh të qenëve 
endacak të cilët lëvizin të lirë në rrugët e kësaj komune. Të rinjtë e 
Prishtinës shprehin shqetësimin e tyre karshi këtij problemi pasi që nuk 
po merren masa për ndërtimin e një strehimore ku do të sistemoheshin 
qentë, potencialisht të rrezikshëm për qytetarët e sidomos për fëmijët 
të cilët ndjehen të pasigurt të lëvizin lirshëm jashtë shtëpive të tyre 
pa përcjellje. Mungesa e strehimores e vështirëson jetën edhe të vetë 
qenve, pasi që kanë mungesë të ushqimit. Kjo dukuri i shqetëson 
qytetarët edhe më shumë gjatë sezonës së dimrit kur paraqitja e 
qenëve endacak është shumë e madhe dhe paraqet rrezik më të lartë.

Mjedisi

Ajri i ndotur nga makinat

Prishtina rangohet si vendi me ajër shumë të ndotur jo vetëm në rajon 
por po thuajse në tërë botën, ku shkaktohen 800 vdekje të parakohshme 
në vit. Një ndër shkaktarët kyç që kanë ndikim në ajrin e ndotur është 
numri shumë i madh i veturave që e frekuentojnë qytetin çdo ditë si 
dhe ngrohja me qymyr e shtëpive private gjatë sezonës së dimrit.

Dëmtimi i parkut të Gërmisë 

Duke marrë parasysh ndotjen e ajrit në Prishtinë dhe mungesën e 
hapësirave të gjelbërta në kryeqytet, mbrojtja e Parkut të Gërmisë 
është e domosdoshme duke qenë se Gërmia është destinacioni kyç 
për pushim të qytetarëve të Prishtinës. Problemi qëndron tek lejimi 
i qarkullimit të veturave në këtë pjesë, edhe pse kohë më parë është 
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përmendur projekti i trenit ekologjik por që në realitet nuk është vënë 
në funksion.

Numri i vogël i kontenjerëve

Numri i vogël i kontenjerëve në krahasim me hapësirën e qytetit, 
shkakton numër të madh të mbeturinave nëpër rrugë. Gjithashtu 
përpos kontenjerëve problem tjetër është edhe mungesa e vetëdijes tek 
qytetarët për ndikimin negativ të kësaj dukurie në ndotjen e ambientit.

Mungesë e hapësirave të gjelbërta

Ndërtimet e reja kanë ngulfatur qytetin, përderisa ka numër shumë të 
vogël të hapësirave të gjelbra të cilat mund të përdoren për rekreacion 
nga qytetarët, por edhe që do të kontribonte në përmirësimin e cilësisë 
së ajrit. Gjithashtu këndet e lojërave për fëmijë janë shumë të pakta në 
numër, duke mos ofruar hapësirë të mjaftueshme rekreacionale për 
fëmijët e kryeqytetit.

Infrastruktura

Gjendja jo e mirë e Tregut të Gjelbërt

Tregu i Gjelbër në Qytetin e Prishtinës  ka një infrastrukturë jo mirë të 
rregulluar, hapësirë jo të mjaftueshme dhe kushte të papërshtatshme 
për aktivitete tregtare. Përgjatë viteve të fundit investimet në këtë treg 
kanë qenë minimale, shtandet e tregtarëve janë të improvizuara dhe 
hapësira në këtë treg nuk është mirë e shfrytëzueshme. 

Rrjeti i vjetërsuar i kanalizimit

Rrjeti i kanalizimit është i vjetërsuar, andaj duhet të bëhet rikonstruktimi 
i tij. Problemi më i madh paraqitet gjatë reshjeve të mëdha të shiut, 
ku si pasojë e mosfunksionimit të mirë të këtyre rrjeteve, uji arrin 
të depërtojë edhe në shtëpitë e qytetarëve duke shkaktuar dëme 
materiale. 
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Mungesa e tualeteve publike

Ndërtimi i tualeteve publike është mëse i domosdoshëm për shkak të 
numrit të madh të qytetarëve të cilët e frekuentojnë kryeqytetin. Të 
rinjtë e Prishtinës konsiderojnë se të tilla tualete janë të nevojshme 
dhe lehtas të ndërtueshme mirëpo problemi qëndron në mungesën 
e marrjes së iniciativës nga komuna për të ndërtuar tualete publike.

Mungesa e parkingjeve 

Prishtina si Kryeqytet i Kosovës është qyteti më i frekuentuar nga 
qytetarët e të gjithë vendit, andaj edhe gjatë ditës krijohet mbingarkesë 
e veturave në trafik, por edhe në trotuare, ku si pasojë e kësaj bllokohen 
rrugët për këmbësorë. Mungesa e parkingjeve shkakton vërtetë një 
kaos shumë të madh sidomos gjatë ditëve të punës.

Shërbime Publike

Mungesa e orarit nga ana e transportit urban

Trafiku urban nuk ka një orar të paraparë të arritjeve në destinacionet 
e caktuara. Problemi lidhet me atë se inspektimi nuk bëhet me rregull, 
dhe mungon sistem i digjitalizuar i linjave të transportit publik.

Mirëqenie

Gjendje e vështirë në shtëpinë e të moshuarve në 
Prishtinë

Shtëpia për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare në 
Prishtinë nuk ka kushte shumë të përshtatshme për personat të cilët 
qëndrojnë aty, kjo për shkak të mos investimeve në këtë institucion. 
Problemi ka mbetur i pa zgjidhur deri më tani për shkak të mungesës 
së fondeve që nuk janë ndarë për këtë shtëpi si dhe mungesa e 
bashkëpunimit me investitorët e huaj. Edhe pse kjo përgjegjësi i takon 
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Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të rinjt e shohin Komunën 
e Prishtinës në rolin e iniciatorit dhe bashkwpunim me MPMS-në për 
të zgjedhur këtë problem. 

Qasja fizike e vështirësuar për personat me aftësi të 
kufizuar

Kushtet ekzistuese për qasjen fizike të personave me aftësi të 
kufizuara janë mjaft limituese për aktivitetet e tyre fizike. Gjithashtu, 
mungon infrastruktura e përshtatshme për këta persona në shumicën 
e institucioneve publike. Komuna e Prishtinës  nuk po e prioritizion 
këtë çështje në mënyrë që t’u lehtësojë qarkullimin këtyre personave.
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33Arsim dhe Kulturë

Mungesa e objekteve për Qendra Rinore 
Të rinjt e qytetit të Prizrenit i kanë të limituara aktivitetet  e tyre rinore 
për shkak të mungesës së Qendrave Rinore në qytet. Edhe pse ekziston 
objekti i ndarë nga Komuna, thuhet se ky objekt përdoret për aktivitete 
të një grupi të caktuar të individëve për qëllime personale.  Të rinjt 
kërkojnë që nëse nuk ka fonde të mjaftueshme nga komuna për të bërë 
ndërtimin e objekteve të reja, shihet si problematike mosbashkëpunimi 
i tyre me investitorë të huaj, apo edhe mosshfrytëzimi i objekteve 
ekzistuese të pashfrytëzuara për këtë qëllim.

Mosfunksionalizimi i objektit të ri të shkollës fi llore 
dhe të mesme në Gjonaj 
Projekti për ndërtimin e Shkollës Fillore dhe të Mesme në fshatin 
Gjonaj ka fi lluar në vitin 2012, mirëpo ende nuk është fi nalizuar siç 
duhet. Si rrjedhojë e kësaj, shkolla ka mbetur e pa shfrytëzuar, gjë 
që ka shkaktuar telashe për më shumë se 250 nxënës të gjimnazit 
ekzistues i cili nuk është në gjendje të mirë të akomodojë tërë nxënësit.

Numër i  vogël i bursave komunale
Me gjithë numrit të madh të studentëve në Prizren, si dhe angazhimit 
të madh në studime duke arritur notën mesatare të mjaftueshme për 
bursa, komuna e Prizrenit nuk ndanë mjete fi nanciare të mjaftueshme 
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për ta. Kjo demotivon studentët të mbajnë nivel të lartë të studimeve.

Mosfinancimi i SHKA Agimi

Shoqëria Kulturore Artistike “Agimi” është organizata e parë e këtij 
karakteri në Kosovë e përfshirë në aktivitete folklorike. Me gjithë 
aktivitetet e shumta që ka, ajo nuk financohet mjaftueshëm, si dhe nuk 
ka bashkëpunim të mjaftueshëm me komunën, e cila për kohë të gjatë 
ka anashkaluar veprimtarinë e kësaj shoqate.

Mungesa e hapësirës për lexim në bibliotekë

Në komunën e Prizrenit ka një numër të madh të studentëve dhe të 
nxënësve të cilëve nuk ju mjafton hapësira për lexim në bibliotekat e 
qytetit, problemi thellohet edhe më shumë kur edhe pas kërkesave 
nga ana e studentëve nuk merren masat për ndërtimin e një objekti të 
ri apo edhe improvizimin e sallave të leximit në ndonjë objekt ekzistues 
nga ana e Komunës.

Infrastruktura

Mungesa infrastrukturës rrugore për në Kalanë e 
Prizrenit

Kalaja e Prizrenit është një ndër objektet më të frekuentuara në 
Prizren, por në anën tjetër si pasojë e infrastrukturës jo të mirë shumë 
prej turistëve nuk marrin mundin të ngjiten lartë pasi rruga që të qon 
drejt Kalasë  nuk është në gjendje të mirë. Për më tepër, përgjatë këtij 
shtegu mungojnë pushimore dhe ndriçim i rrugës.

Mos restaurimi i monumenteve të vjetra kulturore

Një numër i monumenteve historike në Prizren janë dëmtuar në 
masë të madhe, ndërsa pushteti lokal e ka injoruar për vite nevojën 
e restaurimit të këtyre objekteve. Marrë parasysh historinë që bartë 
në vete i gjithë qyteti i Prizrenit, të rinjtë shprehin shqetësimin se me 



35

dëmtimin e këtyre monumenteve të vjetra kulturore do të lihet pas 
edhe një pjesë e historisë.

Mungesa e parkingjeve për biçikleta

Rrugët e qytetit të Prizrenit janë të ngushta dhe më të përshtatshme 
për biçikleta se sa për vetura, dhe me gjithë përdorimin e tyre, 
vendparkimet për biçikleta mungojnë.

Mjedis

Dëmtimi i faunës

Komuna  e Prizrenit në një formë po kontribuon në dëmtimin e faunës 
kështu duke mos marrë masa dhe duke mos i gjobitur gjuetarët dhe 
personat që ndërmarrin veprime që dëmtojnë habitatet natyrale të 
kafshëve të rrezikuara nga aktivitete gjuetie.

Turizëm

Mungesa e pikave informuese për Prizrenin

Numri i turistëve në qytetin e Prizrenit sidomos gjatë stinës së verës kur 
edhe mbahet Dokufesti është shumë i madh, mirëpo pikat informuese 
për qytetin e Prizrenit janë të mangëta.
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të rinjve mbajtjen e aktiviteteve të ndryshme dhe shfrytëzimit për 
projekte të ndryshme rinore.

Mungesa e shtigjeve për biçikletë 

Shqetësim i të rinjve të Shtërpcës është mungesa e infrastrukturës 
rrugore të dedikuar për çiklizëm për shkak të mos investimit kapital nga 
ana e komunës, dhe mungesës së bashkëpunimit të këtij institucioni 
me organizata të ndryshme të cilat merren me këtë sport. Mungesën 
e shtigjeve për biçikleta është problem mjaft shqetësues, duke marrë 
parasysh që në mungesë të kushteve të përshtatshme për çiklizëm, 
mund të pësojë ndonjë aksident i cili mund të përfundojë me fatalitet.

Mjedis

Prerja ilegale e pyjeve

Dëmtimi i pyjeve dëmton cilësinë e ajrit si dhe po dëmtohet parku 
nacional” SHARRI”. Problemi qëndron në mosinspektimin e shpeshtë 
të këtyre zonave, si dhe mosmbjellja e trupave të rijnë në mënyrë që të 
zëvendësohen me pyet e dëmtuara. 

Siguri

Rreziku nga qenët endacak 

Siguria e qytetarëve kanoset për shkak të numrit të madh të qenve 
endacak të cilët lëvizin të lirë në rrugët e kësaj komune. Të rinjtë e 
Shtërpcës shprehin shqetësimin e tyre karshi këtij problemi pasi që nuk 
po merren masa për ndërtimin e një strehimore ku do të sistemoheshin 
qentë, potencialisht të rrezikshme për qytetarët e sidomos për fëmijët 
të cilët ndjehen të pasigurt të lëvizin lirshëm jashtë shtëpive të tyre 
pa përcjellje. Mungesa e strehimores e vështirëson jetën edhe të vetë 
qenve, pasi që kanë mungesë të ushqimit. 
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Shëndetësi

Mos respektimi i ligjit për duhanin

Ligji për duhanin i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2013, tash e sa kohë nuk 
po gjen zbatim në komunën e Shtërpcës - posaçërisht nga kafiteritë e 
vendit. Ky është një problem shqetësues të cilët të rinjtë mendojnë se i 
afekton jo vetëm personat të cilët nuk konsumojnë duhanin por të gjithë 
në përgjithësi. Problem edhe më shqetësues është mos inspektimi nga 
organet kompetente pasi që nuk kryejnë detyrat e tyre.
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Demokraci për Zhvillim (D4D) është një institut hulumtues I themeluar 
në vitin 2010 me besimin se demokracia është parakusht për zhvillim. 
Misioni i D4D-së është të ndikojë në proceset e zhvillimt të politikave 
publike në mënyrë që të përshpejtojë zhvillimin socio-ekonomik 
të vendit, përmirësimin e qeverisjes dhe për të përforcuar kulturën 
demokratike në Kosovë.

Vizioni i D4D-së është të promovojë një shoqëri aktive dhe të arsimuar, 
e cila merr pjesë në hapësirën publike dhe e përdor atë për përfaqësim 
dhe vendim-marrje për të diskutuar dhe ndërtuar konsensus për 
shpërndarjen e burimeve të cilat janë efi çiente, të shpejta, afat-gjate 
dhe që sjellin zhvillim të paanshëm.

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së vizitoni faqen 
tonë elektronike: www.d4d-ks.org.


