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“Pothuajse gjithçka që është madhështore është bërë nga të rinjtë”
Benjamin Disraeli
Vendimmarrësit duhet të njohin dhe vlerësojnë që angazhimi i të rinjve në shoqëri shërben si
një mjet i rëndësishëm për zhvillimet demokratike. Ndarjet social-ekonomike të shoqërisë sonë,
përjashtimi social, papunësia, pamundësia për edukim profesional dhe varfëria, po prekin
gjithnjë e më shumë njerëz dhe, veçanërisht, të rinjtë. Ndaj është shumë e rëndësishme të nxisim
dhe zhvillojmë angazhimin qytetar dhe shoqëror të të rinjve, që nga niveli vendor (lokal), deri në
atë kombëtar e më gjerë.
Tashmë Shqipëria ofron një panoramë optimiste ligjore në lidhje me kornizimin për garantimin
dhe zbatimin e të drejtave të të rinjve në vend. Ligji nr. 75/ 2019 “Për Rininë” u miratua në Nëntor
të 2019, duke bërë të mundur integrimin dhe bashkërendimin e shumë dokumenteve ligjore
dhe politike të hartuara më parë, siç janë: Ligji për Vetëqeverisjen vendore, Ligji për Financat e
Vetëqeverisjes Vendore, Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020.
Të dhënat demografike tregojnë se të rinjtë (grupmosha 15-29 vjeç) përbën rreth 25% të popullsisë
në vend. Ndërkohë, përsa i përket të dhënave për rininë në nivel lokal në Bashkinë Fier, siç janë:
demografia, buxhetet e realizuara, aktivitetet dhe bashkëpunimet, planet vendore dhe planet
buxhetore, është realizuar dhe publikuar në vitin 2018 një analizë e situatës e përgatitur nga
Observatori, në emër të rrjetit të organizatave “Zëri i të Rinjve”, me mbështetjen e UNFPA-së.
Kjo analizë është konsideruar e vlefshme nga Bashkia Fier, si një dokument i rëndësishëm referimi
për të identifikuar prioritetet për t’u adresuar nëpërmjet aktiviteteve, si edhe për të aplikuar në
projekte të ndryshme.
Ky raport monitorimi është realizuar për të vlerësuar ecurinë e zbatimit të këtij plani buxhetor për
rininë në nivel lokal, si edhe për të matur dhe vlerësuar qasjen e ligjit të ri për rininë të zbatuar
në politikat vendore.
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METODOLOGJIA E MBLEDHJES SË INFORMACIONIT PËR RAPORTIN
MONITORUES
Ky raport monitorimi ka si qëllim monitorimin e ecurisë së zbatimit të planeve buxhetore për rininë
në nivel vendor, duke vlerësuar zbatimin e Ligjit 75/2019 “Për Rininë” (miratuar në Nëntor 2019),
si edhe shërbimet dhe programet për të rinjtë, konceptuar si funksion publik apo si shërbim i
veçantë, posaçërisht për të rinjtë, ofruar nga qeverisja vendore.
Mbledhja e të dhënave për këtë monitorim është bazuar në 3 burime informacioni:
1. Formulari për mbledhjen e të dhënave nga Bashkia – i cili është bazuar në formularin
e parë duke ruajtur disa pyetje bazë, siç janë: të dhënat mbi numrin e të rinjve, shkollat,
qendrat sociale, buxheti. Duke i’u referuar këtyre pyetjeve, nisur edhe nga vlerësimi i parë,
është krijuar panorama krahasimore e ndryshimit në kohë.Formulari është pasuruar më tej
me pyetje të cilat evidentojnë se (i) deri në ç’masë janë zbatuar planet e parashikuara në
dokumentin e parë; (ii) krijimi dhe zhvillimi i infrastrukturës rinore dhe të hapësirave rinore të
sigurta (qendra rinore, qendra shumë-funksionale, etj); (iii) ngritja dhe funksionimi i Këshillit
Vendor Rinor (KVR) duke analizuar: pengesa, nevoja, vështirësi, histori suksesi, etj; (iv) (nëse
janë hartuar) standarte për ofrimin e veprimtarive rinore dhe punësimin e të rinjve; (v) nxitja
e vullnetarizmit të të rinjve dhe edukimi joformal i tyre; (vi) mbledhja e të dhënave dhe
raportimi mbi situatën e të drejtave të të rinjve; (vii) aplikimet e realizuara dhe të fituara
nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) me fokus ose përfshirë tematikën rinore; (viii)
marrëveshjet e realizuara me fokus ose përfshirë tematikën rinore; (ix) bashkëpunimet apo
aktivitetet rinore të realizuara në bashkëpunim me institucione të tjera lokale, qendrore
apo ndërkombëtare; (x) aktivitete informuese mbi Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm/
Sustainable Development Goals (OZHQ/SDGs).
2. Pyetësor me të rinjtë – Nisur dhe nga pyetësori i parë i përdorur për hartimin e Planit të
Buxhetimit për Rininë, ky pyetësor është bazuar në: (i) programet që Bashkia ka për të rinjtë,
(ii) marrjen e njoftimeve dhe informacioneve, (iii) vlefshmërinë dhe dobishmërinë e këtyre
aktiviteteve dhe informacioneve nga ana e të rinjve, (iv) nevojat që të rinjtë kanë, si dhe
marrëdhëniet që vetë të rinjtë kanë me njëri tjetrin; (v) nxitjen e vullnetarizmit të të rinjve
dhe edukimin joformal të tyre; (vi) bashkëpunimet apo aktivitetet rinore të realizuara në
bashkëpunim me institucione të tjera lokale, qendrore apo ndërkombëtare; (vii) Aktivitetet
informuese mbi OZHQ.
3. Fokus grup (1 (një) në çdo Bashki) me të rinjtë që janë pjesë e KVR dhe / ose të rinj që kanë
përfituar nga veprimtaritë e Qendrave shumë-funksionale apo qendrave rinore, - kjo nisur
nga fakti që mund të ketë Bashki që nuk i kanë krijuar ende KVR dhe / ose mund të jenë të
jenë ngritur së fundmi dhe nuk kanë shume informacion për të ofruar. Në këto fokus grupe
është vjelur i formacion mbi: (i) rolin e tyre si ndërmjetës midis grupeve rinore të ndryshme
(në bazë etnike, grupmoshe, arsimi, formimi, vendbanimi/ lagje, etj) dhe Bashkisë, (ii)
evidentimi i pikave të forta dhe të dobëta të KVR, (iii) hapat e mundshme për përmirësimin
e funksionimit të tyre.
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SITUATA NË BASHKINË FIER
1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

NUMRI I TË RINJVE 15-29 VJEÇ

Bashkia s’ka informacion të saktë mbi numrin
e të rejave/rinjve në territorin e saj.1

NUMRI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE
Në Bashkinë Fier ka 16 shkolla të mesme 4 shkolla të
mesme të bashkuara dhe nuk ka asnjë universitet.2
SHKOLLA

NUMRI I QENDRAVE KOMUNITARE

Në Bashkinë Fier ka 2 qendra rinore (Qendra rinore pranë
banesave sociale (projekt i Bashkisë Fier dhe Terre des
hommes në partneritet me MURIALDO dhe Epoka e Re).3
58% e të rinjve të anketuar pohojnë se janë në dijeni të
ngritjes së Qendrave Rinore.4
46% e të rinjve të anketuar mendojnë se ngritja / funksionimi
i tyre ka ndikuar në përmirësimin e jetës social-kulturore të
të rinjve.5

NUMRI I ORGANIZATAVE RINORE DHE ATYRE
QË KANË NË FOKUS TË RINJTË

Në territorin e Bashkisë Fier janë 2 organizata lokale rinore:
Murialdo dhe Epoka e Re.6
Ekzitojnë dhe organizata të tjera lokale me fokus fëmijët dhe
të rinjtë e komunitetit Rom dhe Egjyptian “Voice of Roma”dhe
“Ndihmë për fëmijët”.
Rom 62% e të rinjve të anketuar njohin organizata të ndryshme
me fokus të rinjtë që operojnë në territorin e Bashkisë Fier.
70% e tyre e konsiderojnë punën e tyre disi / shumë të vlefshme.7

Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
4
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
5
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
6
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
7
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
1
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2. STRATEGJITË/ POLITIKAT/ AKTIVITETET E BASHKISË NË LIDHJE ME TË RINJTË
• Në vitin 2016 është hartuar Strategjia e Zhvillimi të territorit të Bashkisë Fier, e cila është pa
afat, ku janë prekur dhe aspekte të ndryshme, që ndikojnë në mënyrë direkte apo indirekte
në përmirësimin e jetës së të rinjve.8
32% e të rinjve të anketuar janë në dijeni të programeve / prioriteteve të Bashkisë në lidhje me të
rinjtë.9
Të rinjtë gjithashtu njohin dhe ligjet / programet / prioritetet kombëtare apo ndërkombëtare, që
lidhen me rininë. Pjesa më e madhe e të rinjve pjesëmarrës në fokus grup janë në dijeni për
programe të ndryshme për rininë. Burimi kryesor i informacionit ka qenë interneti, por gjithashtu
edhe takimet e kryera në qendrat rinore.10

Grafiku 1: Përqindja e të rinjve që kanë informacion për:11

Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
11
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
8
9
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• Në vitin 2018, Bashkia Fier në bashkëpunim me Observatorin në emër të rrjetit “Zëri i të Rinjve”
kanë hartuar dokumentin "Të Buxhetojmë me Rininë për Rininë"12 , i cili ka shërbyer si dokument
orientues dhe nxitës për bashkinë, që të zbatojë Planin e aktiviteteve dhe buxhetimit për rininë
në nivel lokal, për vitet në vijim.13
• Gjatë vitit 2019 dhe 2020, në bashkëpunim me organizata lokale, Bashkia Fier ka realizuar
15 aktivitete nga projekte të ndryshme, të cilat në mënyrë direkte ose indirekte përfshijnë
rininë. Këto aktivitete janë realizuar në bashkëpunim me disa institucione lokale, si: Drejtoria
Rajonale e Arsimit Parauniversitar (DRAP), Drejtoria e Shëndetit Publik (DSHP), dhe Policia.14
Programet e zhvilluara nga Bashkia me fokus të rinjtë përfshijnë aktivitete të ndryshme siç janë:
1. Fushata ndërgjegjësuese për tematike të ndryshme, si: të drejtat e njeriut, sëmundjet
seksualisht të transmetueshme, emigracioni i paligjshëm, etj.
2. Mbështetje passhkollore, ku marrin shërbim rreth 20 të rinj të cilët jo vetëm mbështeten në
kryerjen e detyrave shkollore por dhe në zhvillimin e talenteve dhe aftësive jashtë shkollore.
3. Punë vullnetare komunitare të zhvilluar në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale
në qendrën për persona me aftësi të kufizuar apo në pastrimin e plazhit.
4. Edukim jo-formal ku përfshihen kurse pikture dhe muzike.
5. Krijimi i grupeve të edukatorëve mbështetës të krijuar në bashkëpunim me Epoka e Re dhe
Murialdo. Janë ngritur 4 grupe (2 në Fier, 1 në Drizë dhe 1 në Levan) të cilët po trajnohen
dhe fuqizohen mbi tema të ndryshme. 15
Bashkia Fier përgjatë vitit 2019-2020 në kuadër të aktiviteteve të lartpërmenduara ka evidentuar
disa prioritete që kanë listuar të rinjtë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Më shumë hapësira për punësimin e të rinjve;
Kurse të gjuhëve të huaja pa pagesë ose me pagesë të reduktuar;
Kurse kompjuteri pa pagesë;
Wi-fi free në hapësira të ndryshme që frekunetohen nga të rinjtë;
Më shumë mundësi për aktivitete të organizuara mes lagjeve apo fshatrave për të rinjtë
(aktivitete të organizuara nga bashkia me pjesëmarrjen e të rinjve);
Hapja e më shumë qendrave komunitare apo rinore me pjesëmarrjen e të rinjve;
Mbështetja e të rinjve në hapjen e mini -bizneseve në formën e subvencionimit me grante
apo detyrimeve të taksave;
Aktivitete kulturore artistike me pjesëmarrjen e të rinjve;
Ambjente të posaçme për zhvillimin e ideve të reja të biznesit dhe krijimit të rrjeteve;
Qendra ose shërbime të specializuara me psikolog për këshillimin e të rinjve në lidhje me
tranzicionin që kalon faza e adoleshencës;

Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020.https://observator.org.al/wp-content/uploads/2018/12/Analiza-e-buxhetimit-perrinine-ne-Bashkine-Fier.pdf
13
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020, https://observator.org.al/wp-content/uploads/2018/12/Analiza-e-buxhetimit-perrinine-ne-Bashkine-Fier.pdf
14
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
15
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
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Nga takimet e buxhetimit me pjesëmarrje, të rinjtë kanë listuar disa prioritete drejtuar bashkisë:16
• Shtimi i mjediseve sportive sidomos në zonat rurale;
• Ndërtimi i qendrës sportive multifunksionale (pallati i sportit);
• Shkollat qendër komunitare të funksionojnë me programe të aksesueshme nga të rinjtë dhe
komuniteti;
• Rifunksionimi i qendrave komunitare në zonat rurale;
• Programe mbështetëse dhe informuese mbi mundësitë e punësimit për të rinjtë;
• Ngritja e një zyre për këshillimin e Karierës ( ka filluar advokimi me rrjetin e organizatave
lokale);
• Rikthimi në identitet të qendrës kulturore të Fëmijëve me kurset dhe grupet që kanë
funksionuar deri në vitin 2016;
• Hapja e një plani të përbashkët aktivitetesh me përfshirjen e ZVA-ve , bashkisë Fier dhe
organizatave që veprojnë në territorin e Bashkisë Fier;
• Fushata dhe programe të ndryshme për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e duhanit,
alkolit dhe drogave;
• Shërbim mbështetës psiko-social për të rinjtë;
Pjesë e aktiviteteve, ku është angazhuar Bashkia, kanë qenë dhe aktivitete për nxitje të
vullnetarizmit të të rinjve dhe edukimit joformal, ku përfshihen ngritja e grupeve të edukatorëve
bashkëmoshatarë, si dhe bashkëpunimi me Shkollën e Mesme Profesionale për angazhimin e
nxënësve në kryerjen e punëve vullnetare.17
Dhe vetë të rinjtë njohin dhe kanë ndjekur aktivitetet e organizuara nga Bashkia në bashkëpunim
me Qendrat Rinore dhe organizata të ndryshme. Të rinjtë shprehen se nëpërmjet programeve
të organizatave lokale dhe qendrave rinore kanë marrë pjesë në kampe verore, kanë
marrë mbështetje mbas shkollore, janë angazhuar në kurse profesionale, si dhe në aktivitete
ndërgjegjësuese.18
52% e të rinjve kanë marrë pjesë në aktivitete të organizuara nga Bashkia për rininë gjatë vitit
2019 e në vazhdim.19

Burimi: Listë prioritetesh nga të rinjtë aktivistë në Fier - Epoka e Re
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
18
Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
19
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
16
17
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3. ANGAZHIMI I TË RINJVE NË VENDIMMARRJE
• Në Bashkinë Fier nuk ka një Bord apo Këshill Rinor.20
Nevoja e ngritjes së një bordi rinor theksohet dhe nga të rinjtë e anëtarësuar në qendrat rinore.21
• Përsa i përket pjesëmarrjes së të rejave / rinjve në proceset dhe vendimmarrjet demokratike,
Bashkia ka ndërmarrë aktivitete ndërgjegjësuese për të nxitur angazhimin e tyre.22
Vetë të rinjtë mendojnë se zëri i të rinjve nuk dëgjohet mjaftueshëm gjatë vendimmarrjeve
që ndikojnë drejtpërdrejtë jetën e tyre, megjithëse disa prej tyre kanë qenë vetë nismëtarë të
organizimit të aktiviteteve për të rinjtë. Vetë të rinjtë e qendrës komunitare kanë realizuar takime
me specialistët e bashkisë për organizimin e aktiviteteve në këto qendra.23
Grafiku 2: Përqindja e të rinjve që kanë marrë pjesë në takime që Bashkia ka zhvilluar me të
rinjtë për përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit të zonës.24

• Disa veprime janë ndërmarrë dhe në lidhje me punësimin e të rinjve, ku përfshihen:
ndërmarrja e takimeve ndërgjegjësuese dhe orientuese në lidhje me tregun e punës, ofrimin
dhe mbështetjen me kurse profesionale.
Vetë të rinjtë identifikojnë nevojën e ndërmarrjes së më shumë nismave nga Bashkia për të nxitur
punësimin e të rinjve:
14% e të rinjve konsiderojnë si prioritet nga Bashkia ofrimin e mundësive të punësimit dhe 12% e
tyre ofrimin e trajnimeve / formimit profesional për të rinjtë.26
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Fokus grup të rinj, Korrik 2020
22
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
23
Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
24
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
25
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
20
21
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• Gjatë periudhës 2019-2020 janë ndërmarrë disa nisma për nxitjen e përfshirjes së të rejave
/ të rinjve në aktivitete mjedisore dhe turistike. Janë ndërmarrë aktivitete që nxitin mbrojtjen
e mjedisit dhe nisma për pastrimin e plazheve, pyjeve dhe për riciklim.27
• Progres është bërë gjithashtu në përfshirjen e të rejave / të rinjve në aktivitete artistike
e kulturore. Janë krijuar grupet e bashkëmoshatarëve, të cilët funksionojnë dhe në këtë
drejtim. Gjithashtu, të rejat dhe të rinjtë janë përfshirë në aktivitete të ndryshme artistike dhe
kulturore si teatro, recitale, etj. Janë krijuar kurse të ndryshme për të rinjtë me aftësi artistike.28
• Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik, janë zhvilluar disa aktivitete ndërgjegjësuese
në fushën e edukatës shëndetësore, duke patur në fokus kryesisht sëmundjet seksualisht të
transmetueshme dhe përdorimin e drograve ose lëndëve narkotike.29
Vetë të rinjtë listojnë si angazhime në çështjet e shëndetit seksual dhe riprodhues informacionin e
marrë nga psikologët e shkollave, megjithëse ky informacion ka qenë jo i plotë dhe nuk janë ofruar
materiale mbështetëse. Gjithashtu janë zhvilluar dhe takime në qendrat rinore, ku informacioni i
shpërndarë ka qenë më i plotë dhe është shoqëruar me materiale mbështetëse.30

4. BUXHETI PËR RININË31
• Në Bashkinë Fier nuk ka një punonjës apo njësi të dedikuar për rininë, por kjo detyrë i është
ngarkuar punonjësit të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF).32
• Në Bashkinë Fier, rinia nuk buxhetohet si një program më vete, por si pjesë e programeve dhe
aktiviteteve brenda Drejtorisë së Arsimit dhe Drejtorisë së Shërbimit Social.33

Viti 2019

Viti 2020

Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
29
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
30
Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
31
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
32
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
33
Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
27
28
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5. KOMUNIKIMI NË LIDHJE ME ÇËSHTJET E RINISË
• Për të bërë njoftime dhe komunikime të ndryshme, Bashkia Fier ka një website zyrtar: http://
bashkiafier.gov.al/sq-al/Pages/default.aspx. Gjithashtu përdoret dhe faqja në facebook e
bashkisë. Ndërkohë, bashkia nuk ka realizuar seanca dëgjimore nga Këshilli Bashkiak për
problemet e rinisë.34
Grafiku 3: Përqindja e të rinjve që listojnë kanalet e mëposhtme si burime informacioni35

Buletine informative

Faqja zyrtare e
bashkisë

Njoftime publike

Portali online
(Website)

Takime Konsultuese

Grafiku 4: Përqindja e të rinjve që deklarojnë se diskutojnë/ prezantojnë/ bëjnë me dije shqetësimet/ nevojat dhe kërkesat e tyre në burimet më poshtë36

Askund

Në
familje/grup
shoqëror

Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
36
Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
34
35
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• Bashkia nuk mban të dhëna / informacione periodike për dhe mbi të rinjtë, si dhe nuk ka
realizuar një anketim mbi nevojat apo prioritetet e tyre.37
• Analiza e realizuar në bashkëpunim me Observatorin ka vlejtur për Bashkinë si një dokument
i rëndësishëm referimi, për të identifikuar prioritetet për t’u adresuar nëpërmjet aktiviteteve.
Nga proceset e rekomanduara janë reflektuar përfshirja e të rinjve në aktivitete të ndryshme,
kulturore, mjedisore dhe edukuese.38
• Për të adresuar më mirë çështjet që lidhen me rininë, Bashkinë do ta ndihmonte:
1. Asistimi në realizimin e studimeve në lidhje me nevojat e të rinjve;
2. Prezantimi dhe shkëmbimi i eksperiencave mbi praktika më të mira të zbatuara nga bashki
të tjera.39
Ndërkohë, të rinjtë listojnë si shërbime që do të donin që Bashkia të ofronte: më shumë kurse pa
pagesë për disiplina të ndryshme si aktrim, muzikë, pikturë, etj.; më shumë aktivitete artistiko-kulturore; ambjente dhe shërbime për të rinjtë si kinema apo ëifi në qytet, mbështja e të rinjve
me kurse formimi profesional, me më shumë mundësi punësimi, apo me financimin e nismave
rinore.40

37 Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
38 Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
39 Burimi: Bashkia Fier, Korrik 2020
40 Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
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HARTËZIMI I DETYRIMEVE LIGJORE PËR NJQV DHE AKTIVITET E REALIZUARA ME
FOKUS RININË - BASHKIA FIER
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LISTA E SHKURTIMEVE
E		
BE		
DRAP		
DSHP		
EU		
KB 		
KKR 		
KVR 		
MASR		
NJMF		
NJQV 		
OZHQ/ SDG
PBA 		
PMB-OBS
ReLOaD

Ekziston
Bashkimi Evropian
Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Shëndetit Publik
European Union
Këshilli Bashkiak
Këshilli Kombëtar i Rinisë
Këshilli Vendor i Rinisë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve
Njësia e Qeverisjes Vendore
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm/ Sustainable Development Goals (Eng)
Programit Buxhetor Afatmesëm
Plani i Monitorimit të Buxhetit të vlerësuar nga Observatori
Regional Local Democracy Programme
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