
Evropa 2038 – Zëri i të rinjve
Albania 



Të dhënat paraprake të studimit



Instrumenti
• Të dhënat demografike të subjekteve të

përfshira në studim. 

• Vizionet e të rinjve mbi të ardhmen (19 -
shëndeti, puna, arsimi, jeta private, 
profesionale etj..)

• Shqetësimet kryesore në të ardhmen (31-
papunësia, shtimi I sëmundjeve, ndyshimi
klimës, terrorizmi etj)



Instrumenti
• Vizionet në lidhje me të ardhmen e Evropës

(39 - mjedisi, siguria, ushqimi, arsimi, ekonomia, 
imigracioni, refugjatet, globalizimi etj). 

• Qendrimin ndaj Evropës (21 – lidhja, 
solidariteti, përkatësia, respektimi i rregullave
etj)

• Besimi tek institucionet për të kapërcyer 
krizat dhe sfidat aktuale. (bashkimi evropian, 
qeveria qendrore, qeveria lokale)



Instrumenti

• Vlerat: rëndësia e respektimit të të
drejtave; larmia, diferencat kulturore; 
diversiteti opinioneve; demokracia, 
angazhimi qytetar etj).

• Qendrimet: angazhimi i të rinjve; 
pritshmëritë ppër të ardhmen etj)



Pyetësori u plotësua nga 181 të rinj nga 16 
– 25 vjeç:

– 53% vajza dhe 47% djem, 
– 61% i përkasin grup moshes 16 -19 vjeç dhe
– 39% grup moshës 20 -25 vjeç, 
– 95% e subjekteve kanë lindur në Shqipëri, 

dhe
– 5% në vende të tjera, 
– 57% studiojnë në shkollë të mesme dhe

20% në universitet.



Gjetjet paraprake
• Pesë prioritet e pjesës më të madhe të të rinjve,  për

të ardhmen e tyre, në 2038 ishin: 
– Shëndeti
– Puna
– Të qenit i lumtur
– Arsimimi i mirë
– Jetë private të lumtur



Gjetjet paraprake

• Të rinjtë i kushtonin më pak vëmendje
– Makinës
– Shtëpisë
– Parave

Janë parë diferenca, ndërmjet grupmoshave
16- 19 dhe 20 – 25 vjec, si dhe vajzave dhe
djemve. 



Gjetjet paraprake

• Pesë prioritetet e pjesës më të madhe të të
rinjve,  për Evropën, në 2038 ishin: 

– Punësimi
– Kujdesi shëndetësor
– Arsimim më të mirë
– Ekonominë
– Të drejtat e njeriut



Gjetjet paraprake
Shqetësimet e të rinjve : 

- Papunësia
- Terrorizmi
- Korrupsioni
- Varfëria

Janë parë diferenca, ndërmjet grupmoshave 16-
19 dhe 20 – 25 vjec, si dhe vajzave dhe djemve. 



Gjetjet paraprake

• Vërehet një lidhje ndërmjet
shqetësimeve aktuale dhe prioriteteve
për të ardhmen.

• Të rinjtë raportojnë një nivel më të
lartë besimi tek institucionet e
Bashkimit Evropian se në ato të
qeverisjes qendrore dhe ato lokale.






