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Evropa 2038 – Zëri i të rinjve

• Ky projekt ka filluar ne fillim të vitit 
2016 dhe financohet  nga programi 
Evropa për Qytetarët 2014-2020; 

• Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja 
civile; 



Evropa 2038 – Zëri i të rinjve

• Drejtohet nga Univeristeti i Shkencave të 
Aplikuara në Austrinë e Sipërme  dhe 
zhvillohet në partneritet me universitete 
të tjera si: 
– Universiteti i Surrey, Guildford, Angli; 
– Universiteti i PASSAU, PASSAU, Gjermani; 
– Universiteti DIN Oradea, Oradea, Rumani; 
– Universiteti DE CORDOBA, CORDOBA¸Spanjë; 
– UNIVERSITTI Cattolica Sacro CUORE, 

MILANO, Itali.  



Evropa 2038 – Zëri i të rinjve
• Projekti, Si do të duket Evropa në vitin 2038?  

synon t'i përgjigjet   pyetjeve: 

– Çfarë vizioni kanë të rinjtë e ditëve të sotme për 
të ardhmen në Evropë?. 

– Cilat janë përgjigjet e tyre për  sfidat më të 
mëdha në shoqërinë e sotme si plakja, kriza 
financiare, energjia e pastër, migrimi, liria dhe 
siguria? 

– Cilat janë masat që sugjerojnë të rinjtë për  të 
kapërcyer terrorizmin dhe dhunën, pabarazitë dhe 
përjashtimin social, paragjykimet  dhe 
diskriminimet? 
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• Projekti ekzaminon  se si politikat e BE mund të 

ndryshojnë  për të tërhequr dhe përfshire  në 
mënyrë aktive, më shumë qytetarë të rinj. 

• Projekti nxit shtetet  evropiane të diskutojnë 
këto pyetje urgjente me të rinjtë që jetojnë në 
vende të ndryshme të Evropës. 

• Projekti ka për qëllim të nxisë njohuritë, 
kompetencat dhe motivimin e të rinjve që janë 
të fuqizuar dhe aktiv,  për të vënë në praktikë 
vizionet e tyre për të ardhmen e Evropës
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• Me kryerjen e një studimi të madh  pan-
Evropian në shtatë vende, projekti mbledh 
mendimet e disa mijëra qytetarëve të 
moshës 16-25 vjeç. 

• Për të nxitur pjesëmarrjen qytetare dhe 
demokratike në nivel të BE, të rinjtë janë 
ftuar për të shprehur nevojat e tyre më 
urgjente së bashku me vizionet më të mira 
për "Evropa 2038" . 



Faza parapërgatitore e studimit në 
Shqipëri

• Disa studentë të masterit të shkencave, të Departamentit 
të Punës dhe Politikës Sociale u përfshinë në mbledhjen e 
të dhënave nëpërmjet intervistës gjysmë të strukturuar. 

• Ata kryen intervista me 11 të rinj të grup moshës 18 deri 
në 24 vjeç.  

• Tre  nga të rinjtë e intervistuar kishin mbaruar studimet 
universitare dhe ishin ne marrëdhënie pune, jo në 
profesionin e tyre; 

• pesë  ishin duke ndjekur masterin e shkencave; dhe 

• 3 të tjerët  kishin mbaruar arsimin e mesëm, nga të cilët, 
njëri ishte kthyer nga emigracioni. 



Faza parapërgatitore e studimit 
në Shqipëri

Shqetësimet e tyre kryesore në momentin e 
intervistës  ishin të lidhura ngushtë me:
• vështirësinë e gjetjes së punës dhe 

qëndrueshmërinë e saj, sidomos në profesionin 
përkatës; 

• frika nga përballja me probleme shëndetësore dhe 
mundësitë e kufizuara për ti zgjidhur ato; 

• nivelin e lartë të papunësisë, sidomos tek të rinjtë; 
• mungesa e meritokracisë, shqetësimi se po rëndonin 

familjen me shpenzimet për studimet e tyre, si dhe 
përfshirja e politikës në çdo fushë dhe aspekt të 
jetës profesionale.    



Faza parapërgatitore e studimit 
në Shqipëri

Përsa i përket vizionit të tyre për të 
ardhmen të rinjtë  përmendën tema që 
lidheshin me:

– karrierën; 
– sigurimin e shëndetit;  
– familjen, fëmijët  dhe mundësinë për tu 

kujdesur për prindërit; 
– një vend ku të zbatohet dhe respektohet 

ligji dhe standardet e jetesës. 



Faza parapërgatitore e studimit në 
Shqipëri

Pritshmëritë për të ardhmen e Evropës lidheshin 
me:
• mundësinë e Shqipërisë si anëtare e Bashkimit 

Evropian; 
• vijueshmërinë e  lëvizjes së  lirë (pa viza); 
• mundësinë e Shqipërisë për  të arritur 

standardet evropiane;  
• funksionimin më të mirë të shtetit dhe zbatimi 

e respektimi I ligjit; dhe 
• mundësi për të kryer studime në vendet e 

Bashkimit Evropian. 



Faza parapërgatitore e studimit 
në Shqipëri

• Shumë pak prej të rinjve ishin pesimist në 
lidhje me përfshirjen e Shqipërisë në 
bashkimin evropian, duke menduar se duke 
qenë një vend i vogël  dhe i varfër nuk do të 
kemi vëmendjen e duhur dhe madje kjo mund 
të na sjellë më shumë problem sesa përfitime. 



Deklarata Pan-Evropiane

• Pas analizës së të dhënave dhe shkrimit 
të raportit të studimit, gjetjet 
kryesore do të  përkthehen në 
deklaratën "Evropa 2038" dhe do të 
prezantohen tek përfaqësuesit e  BE-së, 
por jo vetëm…...






