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Grupet e synuara:  
Të rinjtë 
Mësuesit dhe punonjësit e rinisë   

Shtrirja gjeografike: Kosovë 

Përmbledhje e grantit: 

Qëllimi ynë është që të rinjtë me mundësi më të pakta të 

zhvillojnë kapacitete për t'u bërë agjentë të ndryshimit pozitiv, 

përmes metodave inovative të arsimit dhe vullnetarizmit 

afatgjatë. Potenciali i të rinjve të Kosovës është shumë i nën-

shfrytëzuar për shkak të një sistemi arsimor që nuk arrin t'i 

përgatisë ata për shoqërinë dhe treguen e punës të shekullit 21. 

Të rinjtë që vijnë nga zona të margjinalizuara (për shkak të 

rrethanave socio-ekonomike, gjinore, etnike) e kanë praktikisht 

të pamundur të 'ndryshojnë yjet e tyre' dhe të kenë një jetë më 

të mirë se prindërit e tyre.Ne kërkojmë të arrijmë këto rezultate 

specifike: 

1. Edukimi dhe fuqizimi i të rinjve - përmes programeve të 

Ndërtimit të Kapaciteteve – kampe, trajnime, ekskurzione 

educative dhe shkëmbime ndërkombëtare  

2. Vullnetarizmi afatgjatë - programi kryesor i TOKA për të rritur 

angazhimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve është përmes Klubeve 

të Vullnetarizmit Edukativ, të cilat momentalisht shtrihen në mbi 

10 Komuna të Kosovës. 

3. Kapacitete të ngritura për mësimdhenës - ka shumë mësues të 

motivuar që duan t'u shërbejnë më mirë nxënësve të tyre. 

http://www.toka-ks.org/


 

 

 

Aktivitetet tona në këtë fushë përfshijnë zhvillimin e programeve 

në përputhje me kurrikulën shkollore, që është inovative dhe 

tërheqëse për të rinjtë,; Po ashtu, TOKA trajnon dhe mbështetë 

mësuesit aktualë dhe të ardhshëm për t’i përdorur këto 

programme në punën e tyre me nxënës. 

4. Avokim për politika dhe praktika më të mira të zhvillimit të 

rinisë – duke përfshirë aktivitete si formimin e Shoqatës së 

Organizatave të Vullnetarizmit Edukativ të Kosovës, rubriken 

mujore televizive, matjen e ndikimit të programeve tone në 

partneritet me Fakultetin e Psikologjisë, konferencat dhe 

inaugurimet e projekteve. 


