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Të Rinjtë
në Politikë

FALENDERIME
Raporti studimor “Vlerësim mbi situatën e të rinjve dhe politikat rinore në Qarkun e Fierit” u
realizua me qëllimin për të vlerësuar situatën e të rinjve në qarkun Fier dhe të evidentojë
problematikat rinore përkatësisht në Bashkitë Fier; Patos; Lushnjë; Mallakastër, Roskovec,
Divjakë. Ky raport ka për qëllim të hulumtojë rreth përfshirjes së të rinjve në politikëbërje për të
krijuar bazat për përmirësimin e politikave rinore në nivel Qarku si dhe të japjë një pamje mbi
mirëfunksionimin dhe rolin e Këshillave Rinorë Vendorë sipas legjislacionit dhe të nxjerrë
rekomandime për institucionet lokale dhe publike.
Forumi i Integrimit Europian/EU Policy Hub shpreh falenderimet për Lëviz Albania në
Shqipëri e cila e mbështeti realizimin e këtij raporti, partnerin lokal të këtij projekti organizatën
Epoka e Re në Fier, Kryetarët e Bashkive Fier, Patos, Roskovec, Lushnjë, Mallakastër, Divjakë
të cilët treguan disponueshëmrinë e tyre për të ofruar këtë asistëncë. Forumi shpreh gjithashtu
falenderimet dhe mirënjohjen për znj. Blerta Tuci dhe znj. Fiona Dinollari si pjesë e grupit të
punës, të rinjtë pjesëmarrës të anketimit, të rinjtë e Akademisë së Këshillave Vendor të cilët me
kontributin e tyre lehtësuan hartimin e këtij raporti.
Forumi i Integrimit Europian/EU Policy Hub beson që gjetjet dhe rekomandimet e këtij
raporti mund të shërbejnë për të gjithë aktorët e përfshirë në politikat rinore në Qarkun Fier.
Raporti ndihmon për të patur një kuptueshmëri më të mirë mbi njohuritë e të rinjve dhe
angazhimin e tyre në qeverisjen lokale si dhe për të nxjerrë mësimet e nevojshme për krijimin e
Këshillave Vendor Rinor si një zë i rëndësishëm për të sjellë më pranë institucioneve çështjet
rinore.

HYRJE - MESAZHET KRYESORE TË RAPORTIT

Zhvillimet globale përgjatë dy viteve të fundit sidomos pandemia Covid 19 ka ndikuar në
gjendjen e të rinjve si në aspektin emocional dhe psikologjik ashtu dhe në shumë aspekte që
lidhen drejtpërsëdrejti me të rinjtë sic janë punësimi, arsimi, kultura etj. Të vetëdijshëm për këtë
ndikim, duke analizuar përgjigjet që të rinjtë e Qarkut Fier kanë dhënë, gjetjet e mëposhtme japin
një fotografi të situatës së të rinjve në këtë Qark:
 Problematikat kryesore që i shqetësojnë të rinjtë në bashkinë e tyre, rreth 35.5% e të
rinjve ju përgjigjën se papunësia është çështja kryesore shqetësuse në Qarkun Fier e
ndjekur nga mungesa e hapësirave rekreative me rreth 30.5%. Gjithashtu çështje të
tjera shqetësuese tek të rinjtë janë përfaqësimi i ulët i të tyre për të cilën u shprehën rreth
24% e tyre dhe emigracioni për të cilën u shprehën 7% e tyre.
 Një përqindje shumë e lartë e të rinjve pjesëmarrës në pyetësor rreth 84% e tyre nuk
kanë qenë pjesë e konsultimeve për miratimin e dokumenteve/politikave apo
proceseve që i prekin të rinjtë.
 Të rinjtë përgjithësisht nuk kanë informacion në lidhje me prezencën e një Drejtorie
të Rinisë pranë bashkisë ku ata jetojnë pasi të pyetur nëse ka ndonjë strukturë apo
Drejtori Rinie ata i përgjigjen me 52 % që nuk kanë informacion dhe 34% prej tyre
përgjigjen jo. Ata të cilët janë përgjigjur pozitivisht, rreth 14%, janë shprehur
gjithashtu se pavarësisht ekzistencës së këtyre strukturave, ato nuk janë
funksionale, dhe se për zgjidhjen e problematikave të tyre të rinjtë e kanë më të lehtë të
diskutojnë drejtëpërsëdrejti në mënyrë informale me përfaqësues të lartë të bashkisë.
 Të rinjtë nuk janë në dijeni të projekteve me fokus Rininë që bashkitë zbatojnë dhe
janë shprehur për një mungesë të investimeve të cilat lidhen me këtë kategori.
 Rreth 61% e të rinjve pjesë e pyetësorit nuk kanë dëgjuar asnjëherë të flitet për
ligjin nr.75/2019 “Për Rininë” pavarësisht aprovimit të tij në vitin 2019, dhe vetëm
39% kanë dëgjuar ose e njohin për ligjin mbi Rininë.
 Të pyetur mbi sesione informuese në lidhje me këtë ligj në shkollë apo qytet, pjesa
më e madhe, rreth 38% është përgjigjur që nuk ka informacion, 45.5 % prejt tyre
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përgjigjet jo dhe vëtëm 16.5% e të rinjve shprehen që janë organizuar takime
informuese mbi këtë.
 Të rinjtë, në pjesën më të madhe rreth 79% e tyre, besojnë se ata janë të aftë për të
kërkuar llogaridhënie si pjesë e Këshillave Rinorë Vendorë mbi nivelin e zbatimit të
politikave për të rinjtë në Bashki. Rreth 14.5% nuk mendojnë se të rinjtë do jenë të aftë
të kërkojnë llogari ndërsa pjesa tjetër nuk kanë aspak besim se do të ndryshojë diçka.

👉 Qarku Fier
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OBJEKTIVAT E RAPORTIT
Objektivi i këtij raporti studimor është të vlerësojë problematikat rinore në Qarkun Fier dhe
përkatësisht në Bashkitë Fier, Patos, Lushnjë, Mallakastër, Roskovec, Divjakë, me qëllim
përmirësimin e politikave rinore të Qarkut si dhe për të krijuar kushtet për mirëfunksionimin e
Këshillave Rinorë Vendorë sipas legjislacionit. Raporti i kushton një pjesë të rëndësishme
rekomandimeve për qeverisjen vendore për të përmirësuar politikat rinore në Qark. Specifikisht
objektivat e raportit studimor janë:
 Të identifikojë dhe analizojë shqetësimet, sfidat dhe nevojat e të rinjve në Qarkun Fier në
periudhën qershor – Nëntor 2021. Për këtë, raporti studimor fokusohet në fusha që prekin
drejtpërsëdrejti rininë e këtij Qarku.
 Të informojë publikun dhe të sjellë në vëmendjen e Bashkive të Qarkut Fier si
institucionet vendimmarrëse të qeverisjes lokale mbi nevojat dhe sfidat e identifikuara të
të rinjve në Qark;
 Të ofrojë rekomandime për qeverisjen lokale të Qarkut Fier lidhur me përmirësimin e
politikave rinore dhe rritjen e mbështetjes së të rinjve në Qark.

-9-

METODOLOGJIA
Në hartimin e këtij raporti studimor mbi problematikat rinore në Qarkun Fier u ndërthurën
metodat analitike parësore të hulumtimit sasior siç është anketimi me pyetsor, si dhe u shqyrtuan
paraprakisht studimet e mëparshme për çështjet rinore si në nivel lokal dhe atë qëndror nëpërmjet
punës kërkimore në zyrë. Kjo ndërthurje metodash mundësoi një studim më të thelluar të
problematikave rinore në Qarkun Fier falë kryqëzimit të të dhënave. Për hartimin e raportit
studimor ndihmoi edhe Akademia e Këshillave Vendor Rinorë (23 korrik 2022) ku një sesion i
saj u organizua në formatin e një fokus grupi me të rinjtë e Akademisë , për të mbledhur të dhëna
sa më cilësore dhe përfaqësuese dhe për të ndihmuar në përzgjedhjen e problematikave dhe
çështjeve kryesore që lidhen me rininë e këtij Qarku. Sesioni kishte për qëllim të masë reagimet
e të rinjve ndaj çështjeve të studimit, të nxjerr në pah nevojat e tyre dhe ti prioritizojë këto nevoja
si pjesë e pyetësorit në lidhje me politikat reale të bashkive, si dhe mekanizmat për t’u ardhur në
ndihmë të rinjve.
Si metodë sasiore u përdor anketimi me pyetsorë online me të rinj në të gjitha Bashkitë e
Qarkut Fier për të hulumtuar perceptimet e të rinjve mbi problematikat rinore në Qark dhe sa të
përfshirjë ndjehen ata në politikëbërje. U përgatit dhe shpërnda një pyetsor në format online
(google form), si një format lehtësht i aksesueshëm nga të rinjtë. Iu përgjigjen pyetsorit të
shpërndarë gjithsej 200 të rinj. Pyetsori përmban 20 pyetje të cilat ishin gjysmë të strukturuara.
Një pjesë ishin të parapërgatitura dhe një pjesë doli gjatë diskutimeve me pjesëmarrësit e
Akademisë së Këshillave Vendor.
Numri i pyetsorëve të shpërndarë në çdo Bashki ishte në përpjestim të drejtë me numrin e
popullatës së tyre.1 Duke u bazuar tek të dhënat e INSTAT, u përcaktua numri i popullatës në
çdo Bashki të Qarkut Fier.2 Në varësi të numrit të popullsisë, u përllogarit në përqindje numri i
anketave në çdo Bashki.
Faza e fokus grupit gjatë Akademisë së Këshillave Vendor Rinor dhe plotësimit të
pyetsorëve, u realizua në periudhën Qershor – Tetor 2021. Për të gjithë pjesëmarrësit e pyetsorit
online është respektuar parimi i ruajtjes së konfidencialitetit. Pas grumbullimit të të dhënave,
analiza statistikore e tyre u krye me anë të google analytics.

1
2

Censusi i popullsisë dhe banesave, INSTAT, 2011, fq 27, http://www.instat.gov.al/media/3063/5__fier.pdf
Po aty, fq. 87.
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Duhet theksuar se ky raport ka kufizime dhe nuk është shterues në evidentimin e të gjitha
sfidave, problematikave, dhe në dhënien e rekomandimeve për problematikat rinore në Qarkun
Fier. Së pari të rinjtë e përgjigjur i përkasin zonave urbane dhe nuk ka një reflektim të zonave
rurale. Së dyti përgjigjet e të rinjve kanë qenë të kufizuara në numër dhe mendojmë që situata e
pandemisë mund të ketë ndikuar në gatishmërinë e tyre për t’ju përgjigjur pyetsorit. Raporti
synon të hedhë më tepër dritë mbi problematikat e të rinjve si dhe të shtrojë bazat për programe
me fokus në këtë drejtim.
Rekomandime për politikëbërsit dhe institucionet përkatëse janë pjesë e këtij raporti.
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RINIA NË QARKUN FIER DHE KUADRI LIGJOR EKZISTUES PËR RININË NË SHQIPËRI
Në Shqipëri konsiderohet i ri / e re çdo person i moshës 15 deri në 29 vjec. Sipas të dhënave të
INSTAT Shqipëria numron 661,365 të rinj dhe të reja të kësaj grupmoshe në vitet 2019-2020.
Kjo shifër përfaqëson një të tretën (23,2%) e të gjithë popullsisë.3 Këto të dhëna na flasin për një
moshë të re në Shqipëri. Qarku i Fierit i cili është në fokus të këtij raporti studimor është Qarku i
tretë më i populluar në vend me 10.2% të popullates së vendit.

4

Bashkia e Fierit nuk ka një

numër të saktë të të rinjve të grupmoshës 15 – 29 vjeç. Censusi i fundit i 2011 na tregon që kjo
popullatë është përafërsisht 71.051 të rinj e të reja, i cili përfaqëson një numër të konsiderueshëm
të popullatës në Qark.5
Pavarësisht rëndësisë të këtij grupi shoqëror rinia ende nuk ka vëmendjen e duhur me politikat e
përshtatshme për të zbatuar të drejtat e të rinjve dhe të rejave. Në Shqipëri për herë të parë u
miratua specifikisht “Ligji për Rininë” i cili edhe pse tregoi vëmendje të shtuar për çështjet
rinore u shoqërua me kritika. Mbas një periudhe disa mujore ligji u miratua pa marrë parasysh
rekomandimet e një pjese të shoqërisë civile dhe kërkesat e të rinjve duke u konsideruar si i
cunguar.6 Ligji për Rininë përcakton krijim e Këshillave Vendor Rinor si një strukture e re pranë
bashkive të vendit të cilat ende nuk janë ngritur nëpër bashki siç e sanksionon edhe ligji.
Përveç këtij ligji në Shqipëri ekzistojnë ligje dhe strategji që mbulojnë qeverisjen lokale dhe
pjesëmarrjen e të rinjve në jetën publike. Qëllimi i tyre është ofrimi i shërbimeve, fuqizimi i të
rinjve dhe pjesëmarrja e tyre aktive në vendimmarrje sidomos në nivel lokal. Plani Kombëtar i
Veprimit për Rininë 2015 – 2020 është dokumenti kryesor që ka udhëhequr punën e qeverisjes
qendrore dhe vendore për politikat rinore në Shqipëri. Ai ka patur si qëllim zhvillimin e
politikave ndërsektoriale rinore në edukim, arsim, shëndetësi dhe kulturë si dhe forcimin e
pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse. Ky plan thekson se “Misioni i Planit
Kombëtar

të

Veprimit

për

Rininë

është,

përmirësimi

i

cilësisë

së

jetës

së

të

rinjve dhe forcimi i statusit të tyre, përmes zhvillimit të më shumë mundësive në edukim,
3

INSTAT, http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe
social%C3%AB/popullsia/publikimet/2020/popullsia-e-shqip%C3%ABris%C3%AB-n%C3%AB-1-janar-2020/
4 INSTAT, http://www.instat.gov.al/media/6466/vjetari-statistikor-rajonal-2019.pdf
5
Censusi i popullsisë dhe banesave, INSTAT, 2011, fq 27, http://www.instat.gov.al/media/3063/5__fier.pdf
6 “Rapori Kombëtar Rinia në Shqipëri 2020”- YRCA, ANYN, CRCA, ECPAT Shqipëri.
https://www.crca.al/sites/default/files/publications/RAPORTI%20TE%20RINJTE%20NE%20SHQIPERI%202019-2020_0.pdf
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punësim, shëndetësi, kulturë dhe rritjen e pjesëmarrjes së plotë të të rinjve në shoqëri dhe
vendimarrje”.7 Si rrjedhojë organet e qeverisjes vendore duhet të bazohen tek ky plan për të hartuar
planet e tyre vendore. Ende nuk ka një monitorim të këtij plani për zbatueshmërinë e tij.
Edhe ligji “Për vetëqeverisjen vendore” i 20158 shprehet qartësisht në lidhje me përgjegjësitë për
trajtimin e rinisë. Aty përcaktohen dhe funksionet e Bashkive në fushën e kulturës, sportit, argëtimit,
punësimit, arsimit, shërbimeve sociale, zhvillimit ekonomik etj. Gjithashtu ky ligj shpreh qartësisht
garantimin e përfshirjes në konsultimet publike të grupeve të ndryshme shoqërore përfshirë edhe
rininë. Po ashtu edhe “Ligji për Financat e vetëqeverisjes vendore” i 2017 përcakton qartë që pas
aprovimit të buxhetit afatmesëm, Kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të publikojë
buxhetin dhe të organizojë seanca dëgjimore me grupet e interesit.
Përveç legjislacionit të mësipërm, Bashkitë në Qarkun Fier orientohen edhe përmes Strategjisë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015 – 2020, Planit të përgjithshëm vendor si dhe
Strategjisë Sektoriale për Shëndetin ku përfshihet shëndeti seksual i të rinjve.9
Mungesa e strukturave institucionale rinore pranë bashkive është një gjetje kritike e raportit “Rinia
në Shqipëri 2019”. Aktualisht Qendra Rinore Multifunksionale ka vetëm në qytetet Tiranë, Vlorë,
Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Kjo tregon nevojën urgjente të ngritjes së qendrave rinore në të gjitha
qytetet e Shqipërisë si në nivel lokal ashtu dhe qëndror. Në Qarkun Fier, Qendra Epoka e Re është e
vetmja Qendër në Fier ku të rinjtë kanë mundësi të zhvillojnë aktivitete argëtuese, krijuese edhe
edukuese.10 Qendra është aktive në fushën e ofrimit të shërbimeve për të rinjtë e moshës 14-29 vjeç,
në Fier.
Ky raport studimor është veçanërisht i rëndësishëm për Qarkun Fier sepse hedh dritë mbi nivelin e
informacionit që kanë të rinjtë mbi politikat rinore në nivel lokal, si dhe vë në dukje rolin e tyre si
agjentë të ndryshimit në nivel komunitar. Qasja e hapur, konsultuese, përfshirëse dhe inkurajuese që
duhet të kenë institucionet publike si të qeverisjes vendore ashtu dhe qendrore ndaj të rinjve është një
nga sfidat kryesore për pjesëmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse pasi ndikohen
drejtpërsedrejti prej tyre.
7

Plani Kombetar i Veprimit per Rinine, 2015 – 2020, Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 383,datë 6 maj 2015
https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/plani-kombetar-i-veprimit-per-rinine-2015-2020_Shqip.pdf
8Ligji “Për vetqeverisjen vendore”, Nr 139/2015.
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ALB/LIGJ%20VETEQEVERISJA%20VENDORE_final.pdf
9 ‘Të buxhetojmë për rininë me rininë: Bashkia e Fierit”, Observatori për të drejtat e të fëmijëve dhe të rinjve, UNFPA, Nëntor
2018.
10 “Plani i Kujdesit Social Bashkia Fier 2019 – 2023”, Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 51, datë 17/05/2019,
Bashkia Fier
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Fuqizimi
Rinor
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REZULTATET E RAPORTIT
Pyetësorit ju përgjigjën në total 200 të rinj. Tabela e mëposhtme tregon shpërndarjen e moshës së
respondentëve që kanë plotësuar pyetësorin. Pjesa më e madhe janë të rinjtë e gjimnazeve, të
moshës 14-18 vjeç. Pyetësori ka nxitur interesin jo vetëm të të rinjve, por gjithashtu të personave
mbi moshën 30 vjeç. Duke parë që pyetsori është plotësuar nga e gjithë grupmosha 14 – 29 vjeç
mund të themi që kategoria e të rinjve është e përfaqësuar këtu.
Mosha

Persona

14

6

15

12

16

41

17

45

18

24

19

6

20

5

21

7

22

6

23

7

24

8

25

2

26

5

27

2

29

4

30

3

30<

17

Totali

200
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1. Mosha

Mosha

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

Mesatarja = 20 Vjeç
2. Gjinia
Siç vërehet lehtësisht nga grafiku, pyetësorit i janë përgjigjur më shumë vajza rreth
56.5% dhe rreth 43.5% djem. Ndryshimi në përqindje është rreth 13 % më shumë për
vajzat prandaj opinionet e kësaj kategorie përfaqësohen më shumë në këtë raport.

3. Bashkia në të cilën jetojnë të
rinjtë
pjesëmarrës
në
pyetësor
Të rinjtë e Bashkisë së
Mallakastrës i janë përgjigjur
në numër më të madh
pyetësorit me rreth 36 %, të
ndjekur më pas nga Bashkia
Fier me 29 % , Bashkia Patos
8% dhe Divjaka 4%. Bashkia e
cila i është përgjigjur në numër
më të vogël pyetësorit është
ajo e Roskovecit me 3% të
totalit të plotësuar.
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4. Niveli i arsimimit të respondentëve
Të rinjtë të cilët i janë përgjigjur pyetësorit në pjesën dërrmuese i përkasin moshës 14 - 18
vjeç dhe janë me arsim të mesëm rreth 62%. Ndërsa 29.5% janë me arsim të lartë. Një pjesë
shumë e vogël janë me arsim pasuniversitar, vetëm 6%. Si rrjedhojë ky raport reflekton në
pjesën më të madhe opinionet e të rinjve të shkollave të mesme dhe universiteteve.

5. Angazhimi/Profesioni
Siç shihet nga grafiku i mëposhtëm, në vijim edhe të atij të mësipërmit, pjesa më e madhe e
respondentëve janë nxënës dhe studentë. Vetëm 19.5 % janë të punësuar dhe një pjesë janë
pa punë. Për shkak se shumica dërrmuese e respondentëve ka moshë të re mund të
deduktohet që edhe përgjigjet reflektojnë nevojat, dijet dhe perceptimet e kësaj grupmoshe
dhe më pak e kategorive të punësuar apo të papunë.
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6. Si e vlerësoni situatën e të rinjve në Bashkinë tuaj?
31.5% e të rinjve në këtë bashki e vlerësojnë situatën e rinisë në bashkinë e tyre aspak të mirë.
Gjysma e të rinjve e shohin relativisht mirë situatën, Kjo shifër e lartë mund të ndikohet edhe nga
vet mosha e shumicës së respondetëve të cilët janë në shkollë të mesme dhe ende nuk po
përballen me sfidat e ndryshme në komunitet. Ndërsa 18.5 % e shohin gjendjen e të rinjve shumë
të mirë.

7. Keni informacion mbi Politikat që ka ndërmarrë Bashkia Juaj në kuadër të
përmirësimit të cilësisë së jetës kulturore dhe sociale të të rinjve në qytetin tuaj?
Të pyetur mbi informacionet lidhur me politikat e ndërrmarra nga Bashkia për përmirësimin e
cilësisë së jetës kulturore dhe sociale të të rinjve 68% e tyre kanë pak ose nuk kanë dijeni fare
mbi këto politika. Vetëm 26% e të rinjve është në dijeni të këtyre politikave. Shqetësues është
fakti se 68% të rinjve nuk kanë dijeni fare për politikat e Bashkisë për përmirësimin e jetës
kulturore dhe sociale në bashkitë respektive, cka lë të kuptohet se proceset e pjesëmarrjes së
komunitetit dhe informimi publik nuk janë mjaftueshëm gjithëpërfshirëse.
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Në nivel vendor, të gjitha bashkitë e Qarkut Fier kanë ëebsite (përveçse asaj të Rroskovecit) dhe
faqe facebook por pasi në faqet e tyre, në përgjithësi vihet re që faqet online të bashkive11 nuk
kanë informacion të mjaftueshëm rreth aktiviteteve të tyre apo njoftime të përditësuara. Kjo
shpjegon një nga arsyet e përqindjes së lartë të mungesës së informacionit që të rinjtë kanë për
aktivitet kulturore dhe sociale së bashku me mungesën e theksuar të këtyre aktiviteteve për të
rinjtë në këtë qark. Aktivitetet kulturore përfshirë sportin, artin apo aktivitete sociale të
përbashkëta që i mbajnë të rinjtë larg aktiviteteve të jashtëligjshme apo kriminale dhe krijimi i
hapësirave publike për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore për angazhimin e të rinjve
është i domosdoshëm.
Kjo shpjegon edhe mungesën e angazhimit të të rinjve në përfaqësime rinore të lidhura me
bashkitë për shkak të mungesës së informacionit. Gjithashtu ka mungesë interaktiviteti me
ndjekësit dhe kjo mund t’i shkurajojë ata t’i drejtohen këtyre mjeteve të informimit për aktivitet
rinore të bashkisë.
8. Cilat janë problematikat kryesore që shqetësojnë të Rinjtë në Bashkinë tuaj?

Të pyetur se cilat janë problematikat kryesore që i shqetësojnë të rinjtë në bashkinë e tyre, rreth
35.5% e të rinjve ju përgjigjën se papunësia është çështja kryesore shqetësuse në Qarkun Fier e
ndjekur nga mungesa e hapësirave rekreative me rreth 30.5%. Gjithashtu çështje të tjera
shqetësuese të të rinjve ishin përfaqësimi i ulët i të rinjve për të cilën u shprehën rreth 24% e tyre
dhe emigracioni për të cilën u shprehën 7% e tyre. Ndërsa mbi apatinë e të rinjve u shprehën
1.5% e tyre. Kjo shifër e ulët mbi apatinë rinore mund të shpjegohet me faktin se të rinjtë nuk
kanë nivelin e duhur të kuptueshmërisë së rëndësisë së dëmeve që sjellë apatia rinore për vet
11

https://www.bashkiapatos.gov.al/en/
http://bashkialushnje.gov.al/sq-al/Pages/default.aspx
http://bashkiafier.gov.al/sq-al/Pages/default.aspx
https://bashkiamallakaster.gov.al/
https://www.bashkiadivjake.gov.al/home-page/
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përmbushjen dhe gëzimin e të drejtave të tyre. Ndërsa një pjesë shumë e vogël, rreth 1.5% u
shpreh se të gjitha opsionet e përmendura më sipër janë shqetësuese për të rinjtë.
Shqetësimi kryesor që kanë të rinjtë i cili lidhet me papunësinë rinore në Qarkun Fier është edhe
problem kombëtar tek të rinjtë e grupmoshës 15 – 29 vjeç pasi të regjistruar si të papunë janë
rreth 40.9% e totalit në vend. Qarku i Fierit futet tek qarqet me përqindje të lartë të papunësisë
rinore. Në asnjërën nga bashkitë e Qarkut Fier nuk ka një fond specifik për mbështetjen e
punësimit të rinjëve dhe ndërtimin e hapësirave të reja për punësimin e të rinjëve.12
Nga ana tjetër në projekt buxhetet afatmesëm nuk ka të parashikuar fonde për hapësira publike të
destinuara për të rinjtë. Investimet në Programin e Shërbimeve Publike kryesisht janë në
mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe ndriçimin e rrugëve si edhe në shpenzime operative
për mirëmbajtjen e parqeve ekzistuese.13
9. A keni marrë pjesë në dhënien e mendimit, keni qenë pjesë e konsultimeve për
miratimin e dokumenteve/politikave apo proceseve që ju prekin si të rinj?

Të pyetur nëse kanë dhënë mendimin e tyre si pjesë e konsultimeve për miratimin e
dokumenteve/politikave apo proceseve që i prekin, të rinjtë që i janë përgjigjur pyetësorit në një
përqindje shumë të lartë rreth 84% e tyre janë përgjigjur jo. Konstatojmë me shqetësim që
shumica dërrmuese e të rinjve pjesëmarrës në sodazh nuk kanë qenë pjesë e asnjë procesi
konsultues apo proceseve që lidhen drejtpërsedrejti me të rinjtë. Gjithsesi, ata që i janë
përgjigjur “po” pyetjes së shtruar më sipër 16 % e tyre, kanë përmendur pjesëmarrjen në dëgjesat
publike të bashkive për përcaktimin e buxhetit përgjatë vitit të ardhshëm, programet e ndryshme
në sajë të projekteve të implementuara në këto bashki (Programi "Komisioni Këshillimor Rinor
Mallakaster"), takime konsultative me përfaqësues të institucionit, dëgjesa të organizuara me
organizata të shoqërisë civile, etj.

12

VËSHTRIM MBI POLITIKAT
2019, Dafina Peci, Xhulio Nikolli.
13 Po aty, fq 25.
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10. A është bërë mjaftueshëm punë nga ana e Bashkisë për përmirësimin e
Infrastrukturës në funksion të të rinjve në qytetin tuaj?

Ky grafik thellon me tej informacionin e paraqitur tek pyetjet 6, 7 dhe 9 më sipër. Të pyetur nëse
është bërë mjaftueshëm punë nga ana e Bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës në funksion
të të rinjve shumica prej tyre 55% i përgjigjen “jo” kësaj pyetje. Pjesa tjetër 45% përmendin disa
prej investimeve për të rinjtë si hapësira rekreative; Qendra rinore; Biblioteka; Shëtitore;
Ambiente sportive, si dhe Hapësira publike.
11. Ekziston në Bashkinë tuaj një Qendër Rinore e cila mundëson pjesëmarrjen në
jetën kulturore dhe sociale të të rinjve në qytetin tuaj?
Të pyetur mbi ekzistencën e një Qendre Rinore në Bashki për pjesëmarrje në jetë kulturore dhe
sociale 38.5% i përgjigjen “jo”, 22% nuk janë interesuar dhe 39.5% shprehen “po”. Në Bashkinë
Fier ka vetëm një qendër rinore e cila është e hapur nga organizata jo fitimprurëse Epoka e Re.
Fakti që një përqindje e lartë 39.5% përgjigjet “po”, mund të lidhet me mungesën e informacionit
që të rinjtë kanë dhe mendojnë se qendra është investim i Bashkisë apo në bashkitë e tjera të
Qarkut të rinjtë mund të interpretojnë projekte apo nisma të ndryshme si pjesë e ndonjë qendre
rinore.

12. A ka në Bashkinë Tuaj një Drejtori Rinie/ apo një stukturë të cilës ju i drejtoheni
për problematikat e të rinjve?
- 21 -

Në statistikat e mësipërme, vihet re se të rinjtë përgjithësisht nuk kanë informacion në lidhje me
prezencën e një Drejtorie të Rinisë pranë bashkisë ku ata jetojnë pasi të pyetur nëse ka ndonjë
strukturë apo Drejtori Rinie ata i përgjigjen me 52 % që nuk kanë informacion dhe 34%
përgjigjen jo. Ata të cilët janë përgjigjur pozitivisht, rreth 14% janë shprehur se janë njohur me
ekzistëncën e tyre kur i janë drejtuar bashkisë në lidhje me advokimin për problematikat rinore,
ndërtimin e një biblioteke të qytetit, etj. Gjithsesi, ata janë shprehur se pavarësisht ekzistencës së
këtyre strukturave, ato nuk janë funksionale, pasi shpesh herë këto drejtori kanë shumë funksione
ndër to dhe çështje e Rinisë dhe se për zgjidhjen e problematikave të tyre të rinjtë e kanë më të
lehtë të diskutojnë me përfaqësues të lartë të bashkisë. Në asnjë nga Bashkitë e Qarkut Fier nuk
ka një Drejtori Rinie apo një punonjës të dedikuar për cështjet e rinisë.
13. A jeni në dijeni të projekteve që zhvillon Bashkia juaj në lidhje me rininë?
Kësaj pyetje jo të strukuruar se a janë në dijeni për projektet që zhvillon Bashkia në lidhje me
Rininë, në më të shumtën e rasteve të rinjtë i janë përgjigjur në mënyrë negative më shumë se
70% e të rinjve të anketuar. Përgjithësisht ata nuk janë në dijeni të projekteve që bashkitë
zbatojnë dhe dhe kanë komentuar për një mungesë të investimeve të cilat lidhen me këtë
kategori. Një pjesë e të rinjve që janë përgjigjur në mënyrë pozitive janë shprehur se janë vënë në
dijeni me anë të njoftimeve dhe se janë informuar për krijimin e Këshillave Vendorë Rinorë
përmes porjektit RIACT si një projekt që është në zbatim e sipër. Ata janë shprehur se angazhimi
në organizatat jo-fitimprurëse të qytetit i ka sjellë një informim më të mirë dhe më të saktë të tyre
në lidhje me programet që zbaton bashkia apo nismat që ndërmerr.
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14. Mendoni se të rinjtë duhet të vetë organizohen për të kërkuar plotësimin e të
drejtave të tyre dhe ngritjen e insfrastrukturave rinore?

Të pyetur mbi vetëorganizimin e të rinjve për të kërkuar plotësimin e të drejtave të tyre dhe
ngritjen e infrastrukturës rinore në mënyrë absolute të rinjtë përgjigjen 94% “po”. Vetem 6 %
përgjigjet “jo”. Kjo e dhënë përkon edhe me përgjigjen që të rinjtë japin mbi apatinë rinore në
pyetjet më sipër ku vetëm 1.5 % e shohin problematike. Kjo e dhënë lë vend për optimizëm
sepse të rinjtë kanë dëshirë të vetorganizohen dhe mungesa e angazhimit të tyre mund të lidhet
me mungesën e informacionit apo mundësive dhe të drejtave që ata gëzojnë.
15. A jeni i/e angazhuar në përfaqësime rinore në Bashkinë Tuaj?

Të pyetur mbi angazhimin e tyre në përfaqësime rinore në Bashki 40% e të rinjve përgjigjen që
nuk angazhohen fare. Nga ana tjetër 11 % angazhohen në organizata të shoqërisë civile, 30.5 %
angazhohen në grupime lokale aktivizmi dhe 17% angazhohen në Këshilla Rinor/ose borde
Rinore. Sic shihet nga ky rezultuat dhe nga përgjigja e pyetjes së mëparshme, pavarësisht se të
rinjtë janë të gatshëm të vetëorganizohen ata nuk angazhohen në përfaqësime rinore në Bashki
por më tepër në grupime lokale aktivizmi. Kjo mund të lidhet edhe me mungesën e besimit që të
rinjtë kanë ndaj insitucioneve të qeverisjes vendore.

- 23 -

16. A keni besim se shoqëria civile mundëson fuqizimin e të rinjve dhe ndikon në
përmirësimin e politikave lokale për të rinjtë?

Përveçse në qeverisjen lokale të rinjtë mund të angazhohen për të ngritur problematikat e tyre në
organizatat e shoqërisë civile. Fatkeqësisht një pjesë e madhe e të rinjve nuk angazhohen në
aktivitetet e OSHC-ve. Kjo formë pjesëmarrjeje dhe angazhimi do të shërbente për të ngritur
zërin e tyre por mungesa e besimit, siç del edhe nga sondazhi mund të jetë një faktor frenues të
angazhimit të tyre. Të pyetur nëse kanë besim tek shoqëria civile për të mundësuar fuqizimin e të
rinjve dhe a ndikon në përmirësimin e politikave lokale për të rinjtë ata janë të ndarë pothuaj në
mënyrë të barabartë. Rreth 48.5% kanë shumë besim tek shoqëria civile ndërsa 44% kanë pak
dhe 7.5% nuk kanë aspak besim. Si rrjedhojë pjesa më e madhe duket se nuk ka shumë besim
dhe kjo mund të shpjegojë edhe përfshirjen e tyre relativisht të ulët në organizata të shoqërisë
civile.
Vetë organizatat rinore nga ana tjetër e kanë të vështirë të mbijetojnë në një mjedis ku përballen
me mungesë fondesh, centralizim të CSO-ve, probleme menaxhimi apo lidershipi.14 Në të gjithë
qarkun Fier ekzistojnë rreth 15 organizata të Shoqërisë Civile ndër të cilat disa janë aktive. Ky
është një numër relativisht i vogël përkundrejt shtrirjes dhe nuk mbulon nevojat dimanike të
Qarkut, i cili konsiderohet dhe qarku i dytë më i madh ne nivel popullsie në nivel vendi.

14

Raporti i monitorimit të pjesëmarrjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve, Janar-Qershor 2018, Partners
Albania.
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17. Rinia shqiptare tashmë ka një ligj për organizimin e saj, ligji nr.75/2019 “Për
rininë”. A e keni dëgjuar për këtë ligj?

Të pyetur nëse kanë dëgjuar për ligjin nr. 75/2019 “Për rininë” dhe organizimin e saj pjesa
dërrmuese e respondetëve rreth 61% e tyre nuk kanë dëgjuar për të. Edhe pse ligji është
miratuar në vitin 2019 vetëm 39% ka dëgjuar për ligjin mbi Rininë. Këto përgjigje hedhin dritë
mbi nevojën e fushatave informuese aktive në të gjitha bashkitë e Qarkut Fier për informimin e
të rinjve mbi këtë ligj; të drejtat që të rinjtë përfitojnë nëpërmjet tij si dhe risitë në nivel
përfaqësimi që ligji sjell siç janë Këshillat Vendor Rinorë.
18. A janë organizuar në shkollën/qytetin tuaj sesione informuese në lidhje me këtë ligj?
Kjo pyetje thellon pyetjen e mëparshme të pyetësorit mbi sesionet informuese mbi këtë ligj. Të
pyetur mbi sesionet informuese në lidhje me këtë ligj në shkollë apo qytet, pjesa më e madhe ose
nuk ka informacion rreth 38% ose përgjigjet jo rreth 45.5%. Vetëm 16.5% e të rinjve shprehen
që janë organizuar takime informuese mbi këtë. Praktikisht mungesa e informacionit nga të rinjtë
mund të konsiderohet si një shpërndarje jo e duhur e informacionit me të rinjtë si nga shkollat
ashtu dhe nga Bashkitë.
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19. Ligji për Rininë parashikon ngritjen Këshillave Vendor Rinorë në çdo Bashki, këto
Këshilla do të shërbejnë si struktura për mbrojtjen dhe përfaqësimin e të rinjve në
nivel lokal. A mendoni se Këshillat Vendorë Rinorë janë të domosdoshëm për
përfaqësimin e të rinjve në Bashkinë tuaj?
Të rinjtë në mënyrë absolute, rreth 91.5% e tyre mendojnë se Këshillat Vendorë Rinorë janë të
domosdoshëm për përfaqësimin e të rinjve në Bashkinë e tyre. Vetëm 8.5% e tyre përgjigjen që
këto këshilla nuk janë të nevojshëm. Kjo e dhënë është me rëndësi pasi të rinjtë e mbështesin
këtë strukture të re të përcaktuar në ligjin për Rininë dhe shprehin nevojën e strukturave që
përfaqësojnë zërin e tyre në qeverisjen lokale.

20. A besoni se të rinjtë pjesë e Këshillave Vendorë Rinorë do të jenë të aftë të kërkojnë
llogaridhënie mbi nivelin e zbatimit të politikave për të rinjtë në Bashki?

Nga grafiku i mësipërm vihet re se të rinjtë në pjesën më të madhe rreth 79% e tyre besojnë se
ata janë të aftë për të kërkuar llogaridhënije si pjesë e Këshillave Vendorë Rinorë mbi nivelin e
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zbatimit të politikave për të rinjtë në Bashki. Rreth 14.5% nuk mendojnë se të rinjtë do jenë të
aftë të kërkojnë llogari ndërsa pjesa tjetër nuk kanë aspak besim se do të ndryshojë diçka. Nga ky
hulumtim del qartë se të rinjtë kanë vetbesim se ata kanë të drejtë të kërkojnë ndryshim, të
marrin pjesë në proceset vendimmarrëse dhe çfarë saktësisht ata mund të kërkojnë në lidhje me
rininë.
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REKOMANDIME


Të gjitha bashkitë e Qarkut Fier duhet të organizojnë sesione informuese në shkolla ku të
rrisin ndërgjegjësimin e të rinjve mbi rëndësinë e angazhimit të tyre dhe nxisin
pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrjen lokale. Këto sesione mund të shërbejnë për t’i
ftuar të rinjtë të bëhen pjesë e dëgjesave publike të bashkive.



Në sesionet informuese duhen bërë publike kalendari i dëgjesave me datën, orarin dhe
vendin si dhe duhen postuar në faqet e websitit dhe në mediat sociale të bashkive.
Gjithashtu duhet rritur ndërveprimi me publikun nëpërmjet mediave online dhe sidomos
me të rinjtë. Në vazhdim, mediat lokale duhen përdorur për të shpërndarë informacionet
mbi këto takime.



Institucionet vendore duhet të hapen dhe përfshijnë të rinjtë në proceset konsultuese për
çështjet të cilat ata preken drejtpërsëdrejti. Për këtë bashkitë duhet të organizojnë dëgjesa
publike me fokus të veçantë të rinjtë dhe nevojat e tyre, dhe në bazë të nevojave të tyre
duhet të përshtasin politikat vendore.



Ka

një

nevojë

emergjente

për

riorientimin

e

institucioneve

vendore

drejt

nevojave më të rëndësishme të të rinjve. Siç del edhe nga sondazhi, Bashkitë duhet t’i
kushtojnë vëmendje të veçantë papunësisë rinore, hapësirave rekreative si dhe fenomenit
të emigracionit si tre nga çështjet më të rëndësishme që i prekin të rinjtë.


Duhet të ndërmerren fushata informuese mbi ligjin e Rinisë dhe risitë që ai sjell siç janë
krijimi i Këshillat Vendor Rinorë si nga shkollat ashtu edhe nga të gjitha Bashkitë e
Qarkut Fier. Bashkitë duhet të ndërrmarrin masa për ngritjen dhe të sigurojnë
funksionimin e Këshillave Vendor Rinorë.



Ka nevojë për fushata ndërgjegjësimi në çdo bashki mbi rritjen e informacionit mbi
projektet apo iniciativat kulturore të cdo bashkie në lidhje me të rinjtë.



Nevojitet hapja e qendrave rinore publike për të bashkuar të rinjtë në nismat kulturore
dhe sociale, si edhe kalimi në menaxhimin e të rinjve në qendrat egzistuese
multifunksionale. Modelet e ngritura nga organizatat e shoqërisë civile janë një shembull
suksesi mirëfunksionimi si një qendër rinore dhe duhet mbështetur iniciativa të tilla në të
gjitha bashkitë.
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Bashkitë duhet të krijojnë një Drejtori Rinie apo të përcaktojnë një specialist/e që në
përshkrimin e punës së tij/saj të ketë detyra që lidhen specifikisht me rininë dhe ndjekjen
e prioriteteve të saj. Gjithashtu të mundësojnë dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve të
përcaktuar kundrejt politikave rinore.



Organizatat e shoqërisë civile duhet të jenë më aktive me trajnimet e tyre për forcimin e
aftësive të lidershipit, menaxhimit, rëndësisë së aktivizmit dhe përfshirjes së të rinjve në
aktivitete të ndryshme në mënyrë që të hidhen bazat e krijimit të organizatave rinore të
themeluara nga vetë të rinjtë.



Donatorët duhet të orientojnë politikat e tyre drejt rritjes së kapaciteteve të të rinjve,
formimit profesional, edukimit në karierrë, advokimit, mbështetjes së nismave
komunitare me bazë të gjërë, si dhe organizatave që dëshmojnë koherencë dhe integritet
në zbatimin e nismave/projekteve të tyre.



Të asistojnë njësitë e vetëqëverisjes vendore në hartimin e Planeve të Veprimit, si dhe të
shmangin financimin e programeve dhe aktiviteteve të mbivendosura.



Të organizohen aktivitete ndërgjegjësuese të vazhdueshme lidhur me ligjin “Për rininë”
të drejtuara nga shkollat e mesme dhe të mbështetura nga qeverisja vendore por dhe ajo
qëndrore, më konkretisht nga Ministria për Rininë dhe Fëmijët dhe Agjensia Kombëtare e
Rinisë.
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ANEKS I

Pyetësor: Vlerësim mbi situatën e të Rinjve dhe Politikat Rinore në
Qarkun e Fierit
1. Mosha ?
2. Gjinia
 Femer
 Mashkull
3. Bashkia ku jetoni?
 Fier
 Divjakë
 Lushnjë
 Mallakastër
 Patos
 Roskovec
4. Niveli i Arsimit?
 I mesëm
 Universitar
 Pasuniversitar
 Tjetër…
5. Angazhimi/Profesioni?
 Nxënës
 Student
 I punësuar
 I papunë
 Tjetër…
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6. Cilat institucione shtetërore mendoni se janë më pranë të rinjve dhe punojnë fort
për plotësimin e të drejtave të tyre?
 Institucionet Arsimore
 Bashkia
7. Keni informacion mbi Politikat që ka ndërmarrë Bashkia Juaj në kuadër të
përmirësimit të cilesisë së jetës kulturore dhe sociale të të rinjve në qytetin tuaj?
 Jam në dijeni
 Nuk jam në dijeni
 Pak
8. Si e vlerësoni situatën e të rinjve në Bashkinë tuaj?
 Shumë të mirë
 Relativisht të mirë
 Aspak të mirë
9. Cilat janë problematikat kryesore që shqetësojnë të Rinjtë në bashkinë tuaj?
 Mungesa e hapësirave rekreative
 Përfaqësim i ulët
 Papunësia
 Emigracioni
 Apatia
 Tjetër__________
10. A keni marrë pjesë në dhënien e mendimit, keni qenë pjesë e konsultimeve për
miratimin e dokumenteve/politikave apo proceseve që ju prekin si të rinj?
 Po
 Jo
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10.1

Nëse Po, a mund ta përshkruani shkurtimisht këtë eksperiencë?

________________________________________________________________

11. A ka është bërë mjaftueshëm punë nga ana e Bashkisë për përmirësimin e
Infrastrukturës rinore në qytetin tuaj?
 Po
 Jo
11.1 Nëse Po mund të përmëndni disa prej këtyre investimeve??
________________________________________________________
12. Ekziston në Bashkinë tuaj një Qëndër Rinore e cila mundëson pjesëmarrjen në
jëtën kulturore dhe sociale të të rinjve në qytetin tuaj?
 Po ekziston
 Jo nuk ka një të tillë
 Nuk jam interesuar …
13. A ka në Bashkinë Tuaj një Drejtori Rinie/ Apo një stukturë të cilës ju i drejtoheni
për problematikat e të rinjve?
 Po
 Jo
 Nuk kam informacion
13.1 Nëse Po, a i jeni drejtuar ndonjëherë kësaj strukture dhe për çfarë?
_____________________________________________________________________
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14. Mendoni se të rinjtë duhet të vetëorganizohen për të kërkuar plotësimin e të
drejtave të tyre dhe ngritjen e insfrastrukturave rinore?
 Po
 Jo
15. A jeni i angazhuar në përfaqësime rinore në Bashkinë Tuaj?
 Organizata të Shoqërisë Civile
 Këshillat Rinore
 Grupime Lokale Aktivizmi
16. A keni besim tek shoqëria civile për fuqizimin e të rinjve dhe ngritjen e zërit prej saj
për përmirësimin e politikave të të rinjve?
 Shumë besim
 Pak
 Aspak
17. Rinia shqiptare tashmë ka një ligj për organizimin e saj, ligji nr.75/2019 “Për
rininë”. A e keni dëgjuar për këtë ligj?
 Po, kam dëgjuar!
 Jo, nuk kam degjuar!
18. A janë organizuar në shkollën/qytetin tuaj sesione informuese në lidhje me këtë ligj?
 Po
 Jo
 Nuk kam informacion
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19. Ligji për Rininë parashikon ngritjen Këshillave Rinorë Vendorë në çdo Bashki, këto
këshilla do të shërbejnë si stuktura për mbrojtjen dhe përfaqësimin e të rinjve në
nivel lokal. A mendoni se Këshillat Rinorë Vendorë janë të domosdoshëm për
përfaqësimin e të rinjve në Bashkinë tuaj?
 Po
 Jo
20. A besoni se të rinjtë pjesë e Këshillave Rinorë Vendor do të jenë të aftë të kërkojnë
llogaridhënie mbi nivelin e zbatimit të politikave për të rinjtë ne Bashki?
 Mendoj se Po!
 Mendoj se Jo!
 Nuk kam besim se do ndryshoje dicka!..
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