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HYRJE
Në këto tre dekada rinia ka mbetur një slogan i përdorur politikisht, duke lënë në hije investimet e
duhura për ngritjen e një sistemi të mirëfilltë politikash rinore që i përgjigjet nevojave dhe
kërkesave të të rinjve. Rinia në Shqipëri përballet me mungesë mundësish, politika sociale dhe
ekonomike si dhe mospjesëmarrjeje në vendimarrjen publike që prekin në mënyrë të
drejtpërdrejtë jetën e tyre. Në vitet e fundit kemi qënë dëshmitarë të fenomenit masiv të largimit
të të rinjve dhe profesionistëve të rinj nga vendi, me qëllim përqafimin e mundësive më të mira në
arsimim, punësim, por dhe për të jetuar në vende ku infrastruktura ekonomiko-sociale dhe
kulturore mundëson që talentet dhe potenciali rinor të zhvillohet bazuar në kritere meritokracie.
Për t’ju përgjigjur fenomeneve kryesore që prekin rininë Shqiptare si migrimi, papunësia dhe
mungesa e një sistemi përqafësimi rinor ku të rinjtë të zhvillohen, qeveritë ndër vite kanë hartuar
strategji ose plane veprimi (2007 – 2013 dhe 2015 – 2020), por zbatimi i tyre ka qënë i
fragmentarizuar pa arritur të ndërtojnë infrastrukturë të qëndrueshme për përfaqësim rinor në në
nivel kombëtar dhe kryesisht lokal.
Duke konsideruar shqetësimet dhe kërkesat e një sërë organizatash të shoqërisë civile, kryesisht
të atyre që kanë në fokus punën me të rinjtë në nivel kombëtar dhe lokal, Ministria e Arsimit
Sportit dhe Rinisë në vitin 2019 ndërmori nismën ligjore për të hartuar një ligj të dedikuar për
rininë në mënyrë që t’i jepet vëmendja e duhur kësaj kategorie të shoqërisë.
Në nëntor të 2019 Kuvendi Shqiptar miraton për herë të parë një ligj të dedikuar për Rininë. Ligji
75/2019, parashikon ndërtimin e një sistemi funksional rinor, si dhe struktura rinore të posaçme
me detyrime ligjore veçanërisht në nivel vendor. Ky ligj detyron çdo Bashki që të parashikojë në
strukturat e saj ngritjen e drejtorisë së rinisë. Ky detyrim ligjor e bën pushtetin vendor të ketë një
vëmendje të shtuar tek rinia dhe përkthehet në veprime konkrete duke mandatuar stafin që do të
kenë në detyrë hartimin e strategjisë lokale për të rinjtë.
Në kuadër të avancimit të procesit të decentralizmit Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore luajnë një
rol kyç në ofrimin e shërbimeve dhe mbështetjen në fuqizimin e rinisë përmes përfshirjes së të
rinjve në vendimmarrjen lokale. Pikëtakimi i ligjit Nr.139 për Vetëqeverisjen vendore dhe ligjit Nr.
75 për Rininë janë baza ligjore që do të përdoret në këtë manual për mënyrën si mund të
funksionojnë nëpërmjet një pjesëmarrje aktive të të rinjve Këshillat Vendor Rinor në qarkun e
Fierit dhe rrjetëzimi i tyre.
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QËLLIMI1 I KËTIJ MANUALI
Ky Manual ka si qëllim të ndihmojë Bashkitë për të krijuar Këshillin Vendor Rinor (KVR) si
institucioni që ka mandatin dhe detyrimin ligjor për t’a formuar këtë strukturë. Manuali i Aktivizmit
të Këshillave Vendor Rinor përmban një paketë mjetesh për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në
vendimmarrje dhe funksionimin e këshillit rinor vendor, duke garantuar shkëmbimin e përvojave
më të mira në fuqizimin e mëtejshëm të qytetarisë aktive. Ky manual është realizuar nga EU Policy
Hub në bashkëpunim me qëndrën Epoka e Re Fier në kuadër të projektit “ RIACT- Promovo
Aktivizmin në Komunitetin tënd Lokal” i financuar nga Lëviz Albania , një projekt i Agjensisë
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

METODOLOGJIA E PËRDORUR
Eksperienca e anëtarëve të EU Policy Hub në punën me të rinjtë dhe literatura vendase dhe
ndërkombëtare do të jenë baza kryesore në hartimin e këtij manuali. Në formulimin e
metodologjisë janë identifikuar praktika të mira për fuqizimin e të rinjve, për të nxitur një
pjesëmarrje aktive në procese të ndryshme gjatë takimeve me grupe formale dhe informale në
nivel vendor, si edhe organizimit të kampeve verore. Këto praktika do të shtjellohen për t’u
ardhur në ndihmë KVR-ve për përzgjedhjen e të rinjve, rritjen e kapaciteteve dhe ndërtimit të
rregulloreve të brendshme mbi rolin aktiv të KVR.

KUJT I DREJTOHET DHE SI DUHET TË PËRDORET KY MANUAL?
Ky manual është shkruar për të rinjtë që janë të angazhuar në borde rinore, këshilla rinor, aktivist
të cilët synojnë të angazhohen në strukturën e Këshillit Vendor Rinor në bashkinë e tyre. Manuali i
shërben administratës publike në nivel vendor që ka përgjegjësinë për ndërtimin dhe funksionimin
e KVR-ve. Gjithashtu, ky manual i drejtohet anëtarëve të KVR-ve që përfaqësojnë interesat e të
rinjve në nivel vendor dhe do të jenë zëri i tyre pranë organeve vendimmarrëse. Përfitues kryesor
nga formalizimi i KVR-ve janë të gjithë të rinjtë, organizatat rinore dhe të gjithë aktorët që kanë
interes në fuqizimin e rinisë në nivel vendor dhe qëndror.
Manuali nëpërmjet informacionit të përmbledhur nga pikëpamja ligjore shpjegon funksionin e
këshillave, rolin dhe përgjegjësitë e Këshillit Vendor Rinor dhe anëtarëve të tij. Nëpërmjet
moduleve specifike, promovimit të praktikave më të mira të aktivizmit dhe advokimit, synohet
nxitja e pjesëmarrjes aktive së të rinjve në vendimmarrjen lokale. Në përfundim, rëndësi të veçantë
do të ketë rrjetëzimi i KVR-ve brenda një qarku por jo vetëm.

Në asnjë moment ky manual nuk zëvendëson detyrimet ligjore dhe të drejtat e Bashkisë për të organizuar në mënyrën më të
mirë KVR sipas mandatit që i jep Ligji Nr. 75/2019 apo udhëzime nga Ministria që mbulon çështjet e rinisë.
1
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KUADRI LIGJOR RREGULLATOR
Në Shqipër nga momenti i miratimit të ligjit të Rinisë 75/20192 nuk ka patur një model të unifikuar
për ndërtimin e Këshillave Vendor Rinor. Gjatë kësaj periudhe ka patur shumë nisma në formë
projektesh nga agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare për të formuar këshilla rinor në bashki apo
të ashtuquajtura borde rinore, por pa mbështetje në një bazë ligjore specifike. Për pasojë, këto
nisma kanë mbetur pa vijimësi, duke mos garantuar qëndrueshmëri nga pikëpamja institucionale
dhe vijimësi të përfaqësimit rinor në nivel lokal. Këshillat rinor kanë mbetur në dëshirën dhe
vullnetin e kryetarëve të bashkive, por pa pasur një investim konkret të përkthyer në terma
buxhetorë për të garantuar përfshirjen e të rinjve në vendimmarrjen lokale. Në këtë pjesë do të
trajtohet baza ligjore ku do të mbështeten Këshillat Vendor Rinor dhe do të jepen shembuj
konkret për mënyrën e hartimit të rregullores së tij.
KVR në ligjin e Rinisë Nr, 75/2019
Ligji i Rinisë solli risi nga pikëpamja e detyrimeve ligjore për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore për
të ngritur Këshillat Rinor Vendor.

Nenet kryesore te ligjit që parcaktojnë bazën ligjore per rolin e Këshillit Vendor Rinor janë neni 5
dhe më esplicit nëni 7.
(i) Neni 5, thekson se njësia e qeverisjes vendore duhet të:
Bashkëpunojë me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) për politikat, projektet e programet në
fushën e rinisë;
Kontribuojë në ofrimin e veprimtarive për të rinjtë në bashkëpunim me MASR, institucione dhe autoritete
të tjera vendore, duke përcaktuar standardet në ofrimin e veprimtarive rinore dhe punës me rininë.
(ii) Neni 7 përcakton në mënyrë më të detajuar kompetencat dhe detyrimet specifike
të njësive të vetëqeverisjes vendore:
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në përputhje me funksionet e tyre, hartojnë dhe zbatojnë politikat
vendore në fushën e rinisë, si dhe janë përgjegjëse për:
P6asqyrimin dhe respektimin e të drejtave të të rinjve, duke përcaktuar objektivat dhe prioritetet, si dhe të
garantojnë zbatimin e tyre;
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 krijimin e këshillit vendor të rinisë;
 organizimin dhe koordinimin e veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore në
fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve;
 organizimin dhe ofrimin e veprimtarive për të mbështetur mirëqenien dhe zhvillimin e të
rinjve;
 nxitjen e vullnetarizmit të të rinjve dhe edukimin joformal të tyre;
 financimin e krijimit dhe të zhvillimit të infrastrukturës rinore dhe të hapësirave rinore të
sigurta;
 krijimin e strukturave administrative për çështjet e rinisë;
 parashikimin, në buxhetet e tyre, të fondeve për realizimin progresiv të të drejtave të të
rinjve për zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive rinore;
 mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënave, në bashkëpunim me institucionet e
tjera, për situatën e të drejtave të të rinjve në territorin e tyre.
o Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të aplikojnë për t’u mbështetur nga programet kombëtare dhe
ndërkombëtare për rininë, në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore në fuqi.
o Për zbatimin e detyrimeve të parashikuara në këtë nen, njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të
bashkëpunojnë me njëra-tjetrën nëpërmjet lidhjes së marrëveshjeve të përbashkëta, në përputhje me
legjislacionin në fuqi për vetëqeverisjen vendore.
o Njësitë e vetëqeverisjes vendore bashkëpunojnë me organizatat për të rinjtë e organizatat rinore
shqiptare në diasporë, për të mbajtur komunikimin me të rinjtë shqiptarë që janë larguar nga vendi për
arsye studimesh ose të tjera, me qëllim angazhimin në aktivitetet që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë.
(iii) Nenin 10, përcaktohet:
o Këshilli vendor i rinisë është organ këshillimor, që funksionon pranë kryetarit të
bashkisë. Këshilli vendor i rinisë ushtron kompetencat e mëposhtme:





këshillon njësitë e vetëqeverisjes vendore për drejtimin e politikave dhe planeve vendore për rininë;
vlerëson situatën e të rinjve dhe zbatimin e planeve dhe politikave rinore në nivel vendor;
propozon përmirësime të politikave vendore rinore, si dhe nismat që i përshtaten nevojave të të
rinjve në territorin ku veprojnë;
bashkëpunon dhe shkëmben informacion me Këshillin Kombëtar të Rinisë.

o Këshilli vendor i rinisë kryesohet nga kryetari i bashkisë dhe përbëhet nga të paktën 4 deri në 6 anëtarë,
ku të paktën gjysma e anëtarëve përfaqësojnë organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë. Anëtarët e këshillit
vendor të rinisë emërohen me urdhër të kryetarit të bashkisë.
o Kriteret, procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve të këshillit vendor të rinisë, si dhe mënyra e organizimit
dhe funksionimit të këshillit vendor të rinisë miratohen me vendim të këshillit bashkiak, duke i’u referuar,
9

për aq sa është e mundur, kritereve dhe procedurave të miratuara nga Këshilli i Ministrave për Këshillin
Kombëtar të Rinisë.
Nga pikëpamja legjislative, përveç Ligjit 75 ku përcaktohen qartë përgjegjësitë dhe detyrimet e
Vetëqeverisjes vendore, janë minimalisht edhe dy ligje që prioritizojnë çështjet rinore. Ligji
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si një nga ligjet bazë mbi të cilin organizojnë punën dhe
funksionojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore, rinia bëhet pjesë e përgjegjësisë dhe prioritet për
NjVQ për funksione që i kanë kaluar pushtetit vendor. Ndonëse nuk flitet në mënyrë esplicite për
rininë, Neni 23 përcakton funksionet e bashkisë në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve
publike ku bëjnë pjesë mirëmbajtja e institucioneve arsimore apo Neni 25, ku përcaktohen
funksionet e bashkisë në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese. Neni 16 i këtij ligji
garanton pjesëmarrjen publike të grupeve të ndryshme shoqërore në procesin e vendimmarrjes
dhe ngritja e Këshillave Rinor Vendor do t’i jepte një zë në mënyrë të drejtpërdrejtë pjesëmarrjes
së të rinjve.
Ligji Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 38, pika 2, fq. 16 duhet të mbështeti
iniciativat planifikuese buxhetore për të rejat dhe të rinjtë në linjë me nevojat e këtij grupi, duke u
udhëhequr dhe zbatuar legjislacionin në fuqi dhe dokumentat kryesorë strategjikë të hartuar për
këtë qëllim.
Pjesë e rëndësishme e Këshillit Vendor Rinor është ndërlidhja me Këshillin Kombëtar të Rinisë.
Bazuar në nenin 10 të ligjit për rininë pika ç përcaktohet që KVR “bashkëpunon dhe shkëmben
informacion me Këshillin Kombëtar të Rinisë”.
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RREGULLORJA PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT VENDOR RINOR:
Miratimi i Rregullores është hapi i parë pas formalizimit të Këshillit Vendor Rinor. Rregullorja
duhet të përmbajë qartë rregullat për të gjithë pjesëmarrësit në takimet e këshillit. Rregullorja
duhet të miratohet nga Këshilli Bashkiak në mënyrë që vetë KVR të ketë një mandat të
dakordësuar nga të gjitha organet e Vetëqeverisjes vendore.
Rregullorja duhet të ketë rregulla specike për rolin dhe funksionet e KVR në mënyrë që anëtarët e
këshillit të kenë të qartësi në zbatimin e saj.

ÇFARË DUHET TË PËRMBAJË RREGULLORJA?
Neni i parë duhet të përmbajë Bashkinë dhe Vendimin e Këshillit Bashkiak për njohjen e Këshillit
Vendor Rinor nga Bashkia përkatëse.
Neni i dytë i rregullores duhet të përkufizojë qëllimin e KVR në përputhje më Ligjin e Rinisë dhe
synimin për fuqizimin e rinisë në territorin që mbulon Bashkia përfshirë çdo njësi administrative.
Neni i tretë duhet të përcaktojë numrin e anëtarëve, mënyrën si përzgjidhen anëtarët, si dhe
kohëzgjatja e tyre si anëtarë të KVR-së.
Neni i katërt duhet të përmbajë minimumin e numrit të takimeve që duhet të zhvillojë KVR-ja
për të qenë funksionale si organ.
Neni i pestë duhet të përmbajë shpërbërjen e KVR-së në rast mosfunksionimi sipas rregullave të
përcaktuara më parë.
Në fund të këtij manuali do të gjeni shembullin e një rregulloreje në mënyrë që të jetë në ndihmë
të KVR-ve në qarkun e Fierit ku zbatohet dhe projekti.
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PJESËMARRJA DHE ORGANIZIMI I TË RINJVE NË KËSHILLAT VENDOR RINOR
KVR si formë organizimi e Qytetarisë Aktive
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Qytetaria Aktive dhe Rinia
Krijimi i Këshillave Vendor Rinor synon ndërtimin e një strukture në nivel vendor ku të rinjtë të
kenë mundësinë të informohen, shkëmbejnë informacione dhe të advokojnë tek Kryetari i
Bashkisë apo Këshilli Bashkiak për çështjet e rinisë. Anëtarësia në një Këshill Vendor Rinor duhet
të shihet nga pjesëmarrësit si një akt i qytetarisë aktive ku interesi më i lartë për secilin anëtar
duhet të jenë kauzat e të rinjve, adresimi i problematikave dhe advokimi për të dhënë zgjidhje për
këto problematika.
Pjesë integrale e veprimtarisë së këshillave duhet të jetë rritja e llogaridhënies për çështjet e rinisë
nga pushteti vendor. Në këtë sesion do të trajtohet fillimisht koncepti i qytetarisë aktive dhe
përshtatja me angazhimin e të rinjve në një Këshill Rinor. Më pas do të trajtohet procesi i
përzgjedhjes, organet nga të cilat do të përzgjidhen anëtarët e KVR-ve, rregullorja dhe struktura e
mundshme e një këshilli. Në përfundim do të trajtohet advokimi dhe hapa të mundshëm për të
ngritur dhe zbatuar një kauzë nga këshilli rinor. Gjithashtu, do të jepen shembuj konkret për
rrjetëzimin e KVR-ve dhe rëndësia që ka bashkëpunimi me organe apo institucione të tjera.
Koncepti i qytetarisë aktive.
Ekzistojnë shumë përkufizime për qytetarinë aktive dhe angazhimin qytetar të të rinjve. Disa prej
tyre që paraqesin interes të veçantë në funksion të këtij manuali janë përzgjedhur nga dokumente
të rëndësishëm të realizuar në funksion të të rinjve nga organizma dhe institucione
ndërkombëtarë.
Rëndësia e qytetarisë aktive dhe pjesëmarrjes së të rinjve në komunitetin, fshatin apo bashkinë ku
jetojnë jepet qartë në manualin e Këshillit të Evropës3 “Have your say”: “Pjesëmarrja e një
komuniteti në jetën demokratike nënkupton diçka më tepër se votimi ose kandidimi në zgjedhje, edhe pse
këto janë elemente të rëndësishme të pjesëmarrjes. Pjesëmarrja dhe qytetaria aktive nënkupton të kesh të

3

https://rm.coe.int/have-your-say-manual-alb/168072a389 Fjalën e ke ti është një doracak për Kartën e Rishikuar
Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonal
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drejtë, mjete, hapësirë, mundësi dhe aty ku është e nevojshme, mbështetje për të marrë pjesë, për të
ndikuar në vendimmarrje si dhe për t’u angazhuar në veprime dhe aktivitete për të kontribuar në
ndërtimin e një shoqërie më të mirë.”
Përkufizimi më poshtë është pjesë e manualit për qytetarinë aktive nga European Economic and
Social Committee4 i cili përfshin të drejtat dhe përgjegjësitë:
“Në një shoqëri demokratike, të gjithë individët dhe grupet kanë të drejtë të marrin pjesë në praktikat dhe
institucionet demokratike. Kjo nënkupton një përgjegjësi për t'u siguruar që askush të mos përjashtohet.
Mund të argumentohet që qytetaria aktive ka të bëjë me balancimin e të drejtave me
përgjegjësitë. Por, ndërsa të drejtat mund të përcaktohen në lista dhe statute, përgjegjësitë janë më të
vështira për tu numëruar.
Një seri me aktivitete që mund të kualifikohen si qytetari aktive janë pafundësisht të gjëra për gamën që
mbulojnë, dhe së bashku ato ndërtojnë një demokraci gjithëpërfishrëse. Ato mbulojnë nga votimi dhe
kandidimi në zgjedhje, mësimdhënia dhe të nxënit, dhurimi me qëllime të mira, riciklimi dhe kujdesi për
mjedisin, fushata advokimi dhe vullnetarizmi. Këto nisma apo aktivitete mund të zhvillohen në një kontekst
profesional, politik ose personal.
Gjithashtu, përkufizimi që pasqyron më së miri ndërlidhjen nga një fushatë e vogël në lagje tek një
inisiativë kombëtare apo ndërkombëtare vjen nga një studim nga Open Society Foundation në
Hungari:
“Qytetari aktive nënkupton përfshirjen e qytetarëve në jetën komunitare dhe demokracinë vendore në të
gjitha nivelet, nga fshati në qytet deri në aktivitete mbarëkombëtare. Qytetaria aktive mund të jetë aq e
vogël sa një fushatë për pastrimin e rrugës në lagjen tuaj ose aq e madhe sa edukimi i të rinjve për vlerat,
aftësitë dhe pjesëmarrjen demokratike. Qytetaria aktive është një nga hapat më të rëndësishëm drejt një
shoqërie të shëndetshme sidomos në demokracitë e reja5”.
Në Shqipëri angazhimi qytetar në jetën e përditshme mbështetet kryesisht në aktivitetet që
organizojnë organizatat jo-fitimprurëse. Të dy këto përkufizime na japin një ide të qartë se si të
rinjtë mund të jenë qytetar aktiv në komunitet ku ata jetojnë dhe duan të kontribuojnë.
Nisur nga ky këndvështrim angazhimi i të rinjve në një jetë demokratike vjen si rrjedhojë e punës
ndër vite të organizatave në nivel kombëtar dhe lokal. Në ndihmë të punës me të rinjtë burimet
kryesore të përdorura për angazhimin e të rinjve kanë qenë dokumenta të prodhuara nga
organizma ose agjenci ndëkombëtare. Këshilli Evropian dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim
në Evropë (OECD) kanë luajtur një rol të rëndësishëm për fuqizimin e të rinjve dhe krijimin e

4

https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf

5

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/active-citizenship-can-change-your-country-better
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modeleve të pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrje. Në fund të këtij manuali gjenden burime të
cilat vazhdojnë të jenë të rëndësishme për punën me të rinjtë.

Procesi i përzgjedhjes së të rinjve në Këshillat Vendor Rinor
Një nga çështjet më me rëndësi në krijimin e Këshillave Rinor mbetet rekrutimi i të rinjve që do të
bëhen pjesë e këtyre këshillave. Ligji për Rininë përcakton numrin minimal të të rinjve dhe
nëpërmjet udhëzuesit për ndërtimin e këtyre këshillave jep shpjegimet për mënyrën sesi duhen
ngritur, por mungon një dokument ad hoc për secilën bashki.
Kjo mungesë mund të përkthehet si një mundësi e mirë që secila bashki të organizojë ndërtimin e
Këshillave Vendor Rinor në formën më të përshatshme bazuar në numrin e të rinjve dhe shtrirjen
e territorit të bashkisë. Nëse këto dy kritere mund të jenë përcaktuese për hapat që mund të
ndërmarrë bashkia për numrin e anëtarëve të KVR, kriteri kryesor mbetet e drejta që çdo i ri të
ketë mundësinë të zgjidhet dhe përfaqësojë interesat e të rinjve në këtë organ.
Neni 10 pika 2 e “Ligjit për Rininë” 75/2019 përcakton: Këshilli vendor i rinisë kryesohet nga kryetari i
bashkisë dhe përbëhet nga të paktën 4 deri në 6 anëtarë, ku të paktën gjysma e anëtarëve përfaqësojnë
organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë. Anëtarët e këshillit vendor të rinisë emërohen me urdhër të
kryetarit të bashkisë.
Ndërkohë pika 3 e këtij neni sqaron: 3. Kriteret, procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve të këshillit
vendor të rinisë, si dhe mënyra e organizimit dhe funksionimit të këshillit vendor të rinisë miratohen me
vendim të këshillit bashkiak, duke iu referuar, për aq sa është e mundur, kritereve dhe procedurave të
miratuara nga Këshilli i Ministrave për Këshillin Kombëtar të Rinisë.
 Aktualisht në Shqipëri funksionojnë forma të ndryshme përfaqësimi të të rinjve në nivel
lokal. Disa nga shëmbujt krysorë janë: Parlamenti rinor, Qeveritë e nxënësve, Forume
rinore, grupime rinore informale, apo këshilla lokal rinor ekzistues. Të gjitha këto entitete
janë një potencial shumë i mirë për të rekrutuar anëtarët e Këshillit Vendor Rinor. Në
Bashkitë ku ekzistojnë pak gjimnaze, anëtarët e qeverive të nxënësve dhe aktivistë të rinj
nga organizata lokale janë një mundësi e mirë për të formuar Këshillin Vendor Rinor.
 Ndërsa në realitete më komplekse më shumë të rinj dhe shtrirje të madhe territori, ka
nevojë për një fushatë më të gjerë për rekrutimin e të rinjve të këshillave. Mbetet për tu
patur në vëmendje, cilado formë dhe kritere të vendosen, përzgjedhja e kandidatëve
duhet të ndodhë nëpërmjet një procesi transparent dhe demokratik. Të gjithë të rinjve
të çdo njësie administrative duhet t’u jepet e drejta të përzgjidhen dhe të përfaqësojnë
bashkëmoshatarët e tyre.

15

Shembuj për rekrutimin e të rinjve dhe kriteret bazë
Bazuar në kontekstin ku ngrihet Këshilli Vendor Rinor, ka disa formate ku mund të mbështetet
rekrutimi i anëtarëve të cilat përmenden në pikat si më poshtë.
Ka shumë rëndësi që në formimin e KVR të ketë një përfaqësim sa më të mirë të të rinjve me disa
kritere bazë si:
 Barazi gjinore. Në këshill duhet të ketë një ekuilibër ndërmjet vajzave dhe djemve në
mënyrë që të përfshihen përspektivat e të dy gjinive;
 Përfshirja e minoriteteve. Në këshill duhet të kenë mundësitë të kenë zërin e tyre
dhe të paraqesin sugjerime, kërkesa ose ankesa të gjithë të rinjtë pa asnjë formë
diskriminimi;
 Të rinjtë me aftësi të ndryshe. Duhet të jetë të paktën një anëtar/e i Këshillit me
aftësi ndryshe në mënyrë që të përfaqësohen të drejtat e tyre dhe zëri i tyre të përcillet
edhe në këtë organ;
 Të rinjtë nga fshatrat. Në përgjithësi, të rinjtë nga fshatrat kanë vështirësi për t’u bërë
pjesë e proceseve vendimmarrëse për shkak të mungesës së informacionit apo
pamundësisë për t’u bërë pjesë e organeve për shkak të distancave të largëta sidomos për
ata që jetojnë në zona të thella. Këshilli Vendor Rinor duhet të ketë të paktën një anëtar
nga zonat e rurale;
Rekrutimi i të rinjve është procesi më i rëndësishëm për të garantuar një mbarëvajtje sa më të
mirë të këtij organi. Të rinjtë duhet të jenë në gjendjë të kontribuojnë në këshill duke sjellë
perspektivën e të rinjvë në bashkitë ku jetojnë. Gjithashtu, të rinjtë anëtarë të këtij këshilli
duhet të funksionojnë si ndërlidhës ndërmjet Kryetarit të Bashkisë dhe të rinjve.
Rol të rëndësishëm në këtë proces kanë organizat jo-fitimprurëse rinore ose që punojnë me të
rinjtë. OJF-të kanë kapacitetet teknike dhe eksperiencën e duhur për të mbështetur bashkinë
dhe të rinjtë për të formuar KVR. Gjithashtu, ligji për Rininë u jep OJF lokale të drejtën që të
propozojnë kandidatë të mundshëm në KVR. Më poshtë gjenden disa nga formatet nga ku të
rinjtë mund të përzgjidhen për t’u bërë pjesë e KVR:
 Organizatat rinore ose organizatat që punojnë me dhe për të rinjtë kanë të drejtë të
propozojnë kandidatët e tyre për të qenë pjesë e KVR-ve:
 Parlamentet rinore lokale janë një bazë e mirë demokratike ku të rinjtë që janë pjesë e
këtij organi mund të bëhen anëtarë të KVR pasi janë votuar nga bashkëmoshatarët e
tyre. Kriteret për të qenë pjesë e KVR duhet t’i përmbahen moshës, shprehjes së
interesit për të qenë pjesë e KVR-së pasi janë familjarizuar më rolin e këtij organi. Të
rinjtë nga Parlamenti Rinor Vendor duhet të shprehin në formë zyrtare interesin e tyre
tek Kryetari Bashkisë:
16

 Qeveritë e nxënësve janë një tjetër formë nga ku mund të rekrutohen të rinjtë për të
qenë pjesë e KVR-së. Të rinjtë që janë përzgjedhur nga bashkëmoshatarët e tyre mund
të kërkojnë të bëhen pjesë e KVR me anë të një shkrese zyrtare duke iu drejtuar
Kryetarit të Bashkisë. Të rinjtë nga Qeveritë e nxënësve duhet t’i përmbahen kriterit të
moshës;
 Forumet rinore politike mund të sugjerojnë përfaqësuesin e tyre për të qenë pjesë e
KVR-së. Ata mund të paraqesin në formë të shkruar pranë Kryetarit të Bashkisë
interesin dhe kandidatin e tyre për të qenë pjesë e KVR-së;
 Rekrutimi i të rinjve mund të jetë në formë thirrje të hapur nga Bashkia kur ngrihet për
herë të parë Këshilli. Thirrja duhet të ketë në formatin e shpallur disa kategori si:
mosha, gjinia, dëshmi angazhimi në qytetari aktivie dhe shprehje të interesit për t’u bërë
pjesë e Këshillit Vendor Rinor. Shpallja duhet të qendrojë e hapur dhe të promovohet
në çdo formë në mediat sociale dhe audiovizive në mënyrë që të rinjtë të kenë
mundësinë të kandidojnë. Shpallja duhet të qëndrojë e hapur të paktën një muaj.

Struktura dhe vendimet
Gjatë takimit të parë është jetike të formalizohet strukturimi që do të ketë KVR-ja dhe mënyra si
do të merren vendimet brenda tij. Kryetari i Këshillit Vendor Rinor është gjithmonë Kryetari i
Bashkisë. Është shumë e rëndësishme të përcaktohet sekretari ose sekretariati6, i cili do të mbajë
rendin e ditës dhe do të caktojë personat që do të mbajnë shënime gjatë takimeve. Këto
veprimtari mund të duken si të parëndësishme, por janë thelbësore për mbarëvajtjen e KVR-së
pasi përcaktojnë detyrat e secilit dhe dakordësinë për vendimmarrjet. Ky format ndihmon
gjithashtu për të krijuar memorien institucionale dhe tregon progresin për zbatimin me cilësi të
nismave për të garantuar të drejtat e të rinjve në bashkinë ku funksionon KVR.
Sugjerohet që përsoni i ngarkuar për sekretarin e KVR të jetë një person nga drejtoria e Rinisë në
Bashki ose personi i caktuar për çështjet e rinisë në Bashki. Ky funksion ka një rol kyç brenda
KRV-së pasi koordinon të gjithë aktivitetet e KVR-së. Disa nga detyrat e sekretarit ose
sekretariatit janë:
 Informon anëtarët e KVR-së për rolin dhe përgjegjësitë e secilit në KVR;
 Informimi për takimin e radhës së KVR me datën, orën dhe vendin e takimit;
 Dokumentimi i minutave të takimit për çdo takim të KVR-së. Ky informacion ndahet jo më
vonë se tre ditë nga mbledhja e KVRme çdo anëtar;

6

Sekretariat mund të ketë kur KVR ka shumë anëtarë dhe nornalisht mund të ketë shumë detyra ndaj këshillohet
krijimi i një sekretariati ku anëtarët e tij të ndajnë detyrat. Sugjerohet që të jetë një përfaqësues nga Bashkia përsoni
për koordinimin dhe funskionimin e sekrektariatit.
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 Koordinon komunikimin e anëtarëve me Kryetarin e Bashkisë dhe anasjelltas për çdo
informacion relevant për funksionimin e KVR;
 Koordinon aktivitetet dhe nisma të ndryshme të KVR;
 Në dakordësi me anëtarët e KVR mund të krijohen aktivitete për të familjariazuar anëtarët
me njëri tjetrin.
Organizimi i Takimeve:
Takimet kryehen në bazë të një rendi dite që përcakton qëllimin e takimit. Gjatë takimit të parë,
pasi është formalizuar KVR-ja dhe anëtarët janë familjarizuar me rolin dhe përgjegjësitë, duhet
programuar ecuria e KVR-së për vitin e parë. Takimi i radhës duhet të ketë mirëpërcaktuar
angazhimin që pritet prej palëve me detyra konkrete dhe afate të përcaktuara. Për një funksionim
sa më të mirë të këshillit, takimi i dytë nuk duhet të jetë shumë larg në kohë nga i pari, brenda një
përiudhe dy javore.
Gjatë takimit të dytë anëtarët duhet të jenë familjarizuar me rolin dhe përgjegjësitë e secilit në
mënyrë që në takimin e dytë të ketë çështje sa më konkrete për t’u trajtuar. Një shembull mund
të jetë përcaktimi i Drejtorisë së Rinisë (nese ka) ose personit përgjegjës për rininë në Bashki.
Hapat vijues kanë të bëjnë me organizimet e përbashkëta (anëtarët e KVR dhe personit të caktuar
nga Bashkia për çështjet e rinisë) të takimeve me të rinjtë në bashki, duke filluar nga shkollat 9vjeçare, gjimnazet, shkollat e arsimit profesional, forumet rinore lokale, organizatat rinore ose ato
që punojnë me të rinjtë për të informuar rreth planeve të bashkisë për rininë dhe prezantimin e
KVR-së. Pas këtyre nismave, në takimin e radhës anëtarët e këshillit mund të ndajnë me Kryetarin
e Bashkisë pritshmëritë që kanë të rinjtë nga Bashkia.
Si organ këshillimor KVR nuk mund të detyrojë bashkinë dhe kryetarin e bashkisë për të marrë
nisma, por ka përgjegjësinë ta informojë për situatën e të rinjve në bashki. Anasjelltas të rinjtë,
anëtarë të KVR kanë detyrë të ndërtojnë platfoma që të komunikojnë me bashkëmoshatarët e tyre
vendimet e Kryetarit të Bashkisë apo Këshillit Bashkiak për çështje që prekin interesat e të rinjve.
Anëtarët e KVR kanë për detyrë të monitorojnë dhe të sugjerojnë nisma, aktivitete të
përbashkëta për të prioritizuar çështjet e rinisë në bashki. Ndër detyrat kryesore që dalin
për KVR-të pas formalizmit është monitorimi i zbatimit të ligjit. Disa nga çështjet që mund të
ndjekë KVR janë:
 Ekzistenca e një politike rinore në bashki e përkthyer në formën e një plani veprimi
konkret;
 Buxheti i dedikuar nga bashkia për programet, aktivitetet dhe nismat ku të rinjtë janë
përfitues drejpërdrejtë;
 Ngritja dhe funksionimi i qendrave rinore në nivel bashkie;
 Informimi dhe përfshirja e të rinjve në procese vendimmarrëse.
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Një nga dokumentët më të rëndësishëm për të cilin KVR duhet të sugjerojë, advokojë dhe lobojë
tek Kryetari i Bashkisë është garantimi i një Plani Veprimi për Rininë. Përmbajtja e planit të
veprimit duhet të pasqyrojë detyrime ligjore të cilat janë të përcaktuara me ligj:
a) pasqyrimin dhe respektimin e të drejtave të të rinjve, duke përcaktuar objektivat dhe
prioritetet, si dhe të garantojnë zbatimin e tyre;
b) krijimin e këshillit vendor të rinisë;
c) organizimin dhe koordinimin e veprimtarive që synojnë arritjen e objektivave vendore në
fushën e mbrojtjes dhe të fuqizimit të të rinjve;
ç) organizimin dhe ofrimin e veprimtarive për të mbështetur mirëqenien dhe zhvillimin e të
rinjve;
d) nxitjen e vullnetarizmit të të rinjve dhe edukimin joformal të tyre;
dh) financimin e krijimit dhe të zhvillimit të infrastrukturës rinore dhe të hapësirave rinore
të sigurta;
e) krijimin e strukturave administrative për çështjet e rinisë;
ë) parashikimin, në buxhetet e tyre, të fondeve për realizimin progresiv të të drejtave të të
rinjve për zhvillimin e projekteve, programeve dhe veprimtarive rinore;
f) mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënave, në bashkëpunim me institucionet e
tjera, për situatën e të drejtave të të rinjve në territorin e tyre.

Angazhimi i Këshillit Vendor Rinor në qytetari aktive dhe advokim
Në fillim të këtij sesioni janë ndarë disa përkufizime për angazhimin qytetar dhe çfarë do të thotë
qytetari aktive, ndërsa në pjesën e dytë përshkruhen hapat dhe çështjet që mund të ndiqen nga
Këshilli i sapoformuar. Ky sesion do të japë koncepte bazë për advokimin dhe hapat e mundshëm
që KVR duhet të ndjekë në mënyrë që të rritet llogaridhënia e pushtetit vendor.
Qytetaria aktive është parë gjithmonë në kontekstin e të rinjve si pjesë e rritjes dhe zhvillimit të
tyre. Pjesëmarrja në jetën komunitare nëpërmjet vullnetarizmit dhe nismave konkrete për të qenë
pjesë integrale e një komuniteti ndikon në formimin e jetës së një të riu.
Ngritja e KVr-ve dhe ecuria e tyre varen shumë nga sa aktiv janë të rinjtë dhe sa ata duan të
kontribuojnë për një jetë sa më demokratike në bashkinë e tyre.
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Për çfarë duhet të advokojë KVR?
Së pari duhet të sigurohemi që ka një Këshill Rinor dhe pjesëmarrësit në këtë organ janë me
dëshirë të plotë dhe më bazë vullnetare.
Pas mbledhjes së parë anëtarët e KVR kanë për detyrë të vendosin objektiva të cilët do të
shpalosen gjatë takimit pasardhës të këshillit. Anëtarët e këshillit duhet të takohen në mënyrë
periodike (të paktën 2 herë në muaj) për të pasur një qëndrueshmëri në ndërmarrjen e aksioneve
apo nismave të përbashkëta në funksion të organit që përfaqësojnë. Synimi kryesor i advokimit të
KVR duhet të jetë trajtimi me përparsësi dhe zgjidhja e problemeve të të rinjve në Bashkinë që
mbulon ky organ. Një nga çështjet që KVR duhet të zgjedhë të trajtojë është ekzistenca dhe
monitorimi i politikave rinore në bashki. Në bashki ku nuk ekzistojnë, KVR duhet të advokojë për
të pasur një të tillë. Në ato bashki që ekzistojnë, duhet të bëhet monitorimi i politikave nëse është
më stadardet e duhura apo po zbatohet me cilësi.
Hapat e advokimit:
1.INFORMOHU – Hapi i parë dhe i rëndësishëm në advokim është informimi. Marrja e
informacionit në kohën dhe mënyrën e duhur e bën më të qartë strategjinë e advokimit. Duhen
analizuar shkaqet kryesore për problemin që shqetëson të rinjtë. Nëse njëkohësisht dalin shumë
problematika, ateherë metoda e pikëzimit nga anëtarët e këshillit është një mënyrë efikase për të
prioritizuar çështjen më me rëndësi. Pasi është përcaktuar çështja për të cilën do të advokohet,
informohu kush e ka për detyrë që ta zgjidhë këtë problem. Informohu pse nuk është zgjidhur më
parë. I gjithë informacioni i mbledhur ndihmon anëtarët e KVR që të ndërtojë një strategji të
mirëmenduar. Pasi KVR ka identifikuar kauzën apo çështjen që do të advokojë dhe ka dakordësinë
e të rinjve të zonës, hapi tjetër në procesin e informimit është informimi për bazën ligjore për të
legjitimuar të gjithë procesin e advokimit.
Një shembull tjetër, përveç realizmit të një plani rinor në nivel lokal, mund të jetë ngritja e një
drejtorie për të rinjtë në Bashki. Informacioni parë që duhet të kërkojë grupi është baza ligjore. Ku
bazohen kërkesat (informohu mbi kuadrin ligjor që të lejon të ngresh këtë çështje pranë organit
kompetent si bashkia apo këshilli bashkiak). Në rastin konkret Neni 7, pika 1, e i ligjit Nr. 75/2019
për Rininë përcakton “krijimin e strukturave administrative për çështjet e rinisë”.
2. NDËRGJEGJËSOHU - Studio procesin e vendimmarrjes në bashki. Kupto procesin dhe
aktorët vendim-marrës të përfshirë në strategjinë afatmesem të bashkisë. Studio kur merren
vendimet kryesore në bashki dhe si të përfshihesh në këtë diskutime. Gjatë 6-7 muajve të parë
bashkia merr vendime të rëndësishme si do të buxhetojë për vitin pasardhës. Gjatë tre mujorit të
parë të vitit mund të jetë një moment i mirë për të filluar hapat e parë konkret për të shfaqur
interes në përfshirjen në procesin e buxhetimit. Anëtarët e KVR duhet të kërkojnë takime me
drejtoritë përkatëse që kanë mandatin për të dhënë zgjidhje të mundëshme. Takim me Drejtorinë
e Përgjithshme për Shërbimet Sociale në Bashki mund të jetë hapi parë për të kuptuar se çfarë
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buxhetohet për të rinjtë në bashki, në mungesë të një drejtorie specifike për rininë. Informohu
nëse në organikën e Bashkisë ekziston një person që ka në portofolin e tij/e saj çështjet e rinisë.
Gjatë takimit mund të kërkohen informacione që kanë të bëjnë me programet, projektet dhe
buxhetin e mundshëm për rininë.
3. ADVOKO - Procesi i advokimit ka filluar dhe janë hedhur hapat e parë. Mos harro! Advokimi
është një proces që mund të zgjasë në kohë dhe mund të përmbajë shumë nisma në brendësi, ndaj
është e rëndësishme që anëtarët të mos demoralizohen në asnjë moment. Gjatë kësaj periudhe
mëso si të mbrosh dhe ngresh zërin për interesin e komunitetit dhe të grupit që përfaqëson duke
marrë pjesë në procesin më të rëndësishëm të zhvillimit lokal. Kërko dhe bëhu pjesë e proceseve
që kanë rëndësi për jetën e të rinjve, hartimin e politikave, buxhetit etj.
4. BASHKËPUNO - Vepro si koalicion apo rrjet të rinjsh në nivel lokal me slloganin për
shembull: “Për një qytet me të rinjtë”, “Qyteti im më përket edhe mua”. Kërko aleatë të
mundshëm në zonë. Kryesisht organizatat jo-fitimprurësë lokale janë aleati ideal pasi kanë
mundësitë dhe kapacitet teknike për të bashkëpunuar me të rinjtë. Informohu nëse në nivel
kombëtar po ndodhin kauza të ngjashme. Kërkoni takime me institucione që mendoni se do t’ju
bashkohen në kauzën tuaj. Kërko takime dhe informo mediat lokale dhe kombëtare për të
adresuar problemin e evidentuar.
5. PLANIFIKO - Përcakto qartë kalendarin kohor të hapave qëtë ndiqen duke përcaktuar dhe
ndarë rolet dhe përgjegjësitë brënda anëtarëve të këshillit. Të gjithë duhet të ndihen të përfshirë
duke krijuar një balancë ndërmjet anëtarëve të këshillit. Pas takimeve me drejtoritë dhe personat
përgjegjës, anëtarët mund të kërkojnë në takimin e radhës me kryetarin e bashkisë. Anëtarët e
Këshillit duhet të jenë pjesë integrale e dëgjesave publike, takimeve në bashki për buxhetin e
bashkisë. Gjatë takimeve të rinjtë duhet të informohen për sa ka qenë shuma e alokuar dhe si
është shpenzuar. Të rinjtë kanë për detyrë që të informojnë administratën lokale dhe kryetarin e
bashkisë për interesat e të rinjve në atë bashki. Ky është momenti që të rinjtë duhet të ndajnë me
Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak kërkesat e tyre. Kërkesat duhet të shoqërohen me instrumenta
ligjor që të rinjtë kanë në dispozion. Peticione dhe mbledhje firmash nga të rinjtë e tjerë dhe jo
vetëm për të treguar interesin e lartë që ata kanë në këtë çështje. Analiza të mundshme që
ndihmojnë për të treguar sa e rëndësishme është kauza e tyre. Në varësi të çështjes fotografi dhe
mjete të tjera mund të përdoren për të treguar me fakte pse kanë të drejtë.
Paralelisht me takimet me funksionarët e bashkisë të rinjtë e këshillit rinor, kanë për detyrë të
informojnë të rinjtë e tjerë dhe të zhvillojnë fushata informuese dhe ndërgjegjësuese për kauzën që
kanë zgjedhur. Shembull, nëse kauza vazhdon të jetë krijimi brenda bashkisë e një strukture për
rininë, duhet që kësaj kauze t’i bashkohen të gjithë të rinjtë e bashkisë. Bëj të tjerët të të ndjekin –
krijo një fushatë informimi e ndërgjegjësimi me median lokale, në mediat sociale në mënyrë që të
gjithë të ndihen të përfshirë në këtë kauzë.
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Arritja e vendosjes së drejtorisë për rininë në Bashki ose përcaktimi i një personi që mbulon
çështjet e rinisë në bashki është vetëm hapi i parë i një procesi advokimi. Hapat e tjerë dhe sfidat
mund të jenë më komplekse. Mos harro, pas çdo arritje ja vlen të festosh.

Rëndësia e rrjetëzimit të Këshillave Vendor Rinor
Këshillat Vendor Rinor janë një mundësi konkrete për shumë të rinj të kontribuojnë në nivel
komuniteti por jo vetëm. Këshillat kanë mundësi të ndërveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëritjetrin kryesisht ata që janë brënda të njëjtit Qark. Nëpërmjet marrëveshjeve të përbashkëta, në
përputhje me legjislacionin dhe vizionin që kanë KVR duke krijuar një rrjet KVR-ve roli i të cilit do
të jetë edhe më i fuqishëm në nivel vendor dhe qendror. Zëri i të rinjve do të jetë më i fuqishëm
dhe do të dëgjohet jo vetëm nga kryetarët e bashkive, por edhe nga institucionet qendrore që
kanë interes dhe mandatin për të trajtuar çështjet e rinisë.
Organizatat rinore dhe ato që punojnë me të rinjtë, kanë një mundësi të mirë për të krijuar rrjete
në nivel vendor dhe formuar në nivel kombëtar një lobim për të sjellë në agjendën e qeverisë
interesat e të rinjve. Rrjetet e KVR mund të mbështeten në organizma ekzistues si Kongresi Rinor
Kombëtar7 për të pasur një koordinim sa më të mirë ndërmjet tyre. Evidentimi dhe përcaktimi i
kauzave do të ndihmonte KVR për të parë fuqinë e tyre në garantimin e të drejtave të të rinjve në
çdo fshat, qytet dhe qark. Që të ngrihet një rrjet ka nevojë që të rinjtë, anëtarë të KVR të takohen
dhe të diskutojnë për problematikat që hasin të rinjtë në bashkitë respektive.
Gjithashtu, rrjetëzimi i KVR –ve është një nismë e mirë për të shkëmbyer eksperiencat dhe
praktikat pozitive të secilit rrjet. Që të kthehet në një praktikë pozitive, ka nevojë që rrjeti të
krijojë platformën e vet. Nisma mund të fillojë më diskutime on-line dhe me grupe të mbyllura për
të nxitur diskutimet dhe ecuritë e Këshillave në rang Qarku fillimisht dhe më pas në rang
kombëtar.
Rrjetëzimi i këshillave do të ndihmonte për të partnerizuar me entite të tilla në vendet fqinje,
kryesisht me Kosovën ku Këshillat Vendor Rinor janë aktiv prej kohësh dhe janë kthyer në organet
më të rëndësishme.
Një mundësi të mirë për këshillat janë edhe të rinjtë në diasporë, të cilëve u jepet mundësia të
ndërveprojnë dhe të kontribuojnë në forma të ndryshme me bashkëmoshtarët e tyre për të pasur
ende një kontakt me vendin tonë.

7

https://krk.al/ Kongresi Rinor Kombëtar është një platformë rinore që përfaqëson zërin e të rinjve Shqiptarë mbi
problematikat rinore dhe zgjidhjet potenciale, duke ndërmarrë veprime të përbashkëta dhe konkrete që ndikojnë në
proceset politikë-bërëse dhe vendim-marrëse kudo në vend.
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Praktika të mira
Shembulli më pozitiv për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në vendimmarrje dhe krijimin e këshillave
vendor rinor në rajonin e Ballkanit vjen nga Kosova. Kosova ka vite tashmë që ka ndërtuar një
rrjet funksional për funksionimin e Këshillave rinor në nivel vendor.
Në Kosovë këshillat janë të formalizuar në formën organizatave jo-fitimprurëse dhe kanë buxhetin
e dedikuar nga pushteti vendor për funksionimin e tyre. Në sesionin më përpara është përmendur
rëndësia e rrjetëzimit më këshillat në Kosovë apo diasporë në mënyrë që të mësohet dhe të
shkëmbehen eksperienca me të rinj të tjerë me vendet fqinje dhe jo vetëm.
Binjakëzimi me Kosovën - Një hap konkret për të fuqizmuar KVR të sapo formuara në
Shqipëri do të ishte binjakëzimi më një organ homolog në Kosovë. Që në tre mujorin e parë të
fillimit të KVR-ve duhet të mendohet për mundesinë e një takimi të përbashkët në mënyrë që të
krijohen mundësi konkrete bashkëpunimi dhe për të bërë një vlerësim për situatën. Ndryshe nga
KVR në Shqipëri, KVRL (Këshill Veprimi Rinor Lokal) në Kosovë kanë buxhet të dispozicion për
të kryer aktivitete të tilla.
Hapi i parë është vendosja e kritereve që duhet të përzgjidhen për të hedhur hapat e parë të
binjakëzimit si dhe është hulumtimi i një KVRL. Duhet zgjedhur një organ që vepron në një
territor dhe popullësi të ngjashme me KRV në Shqipëri.
Hapi i dytë duhet të jetë dërgesa e nje shkrese zyrtare ku shprehet intresi për të bashkëpunuar
dhe për të krijuar premisat për një binjakëzim.
Hapi tjetër duhet të jetë vendosja e një takimi të përbashkët në Shqipëri ose Kosovë ku të jenë
përcaktuar dhe dakordësuar qëllimi dhe objektivat.
Përfaqësimi i të rinjve në Këshillin Vendor Rinor (Shkalla e Roger Harti8)
Të rinjtë që janë anëtarë të Këshilli Rinor duhet të testojnë veten sipas Shkallës së Hartit për të
kuptuar sa të përfshirë janë gjatë mandatit të tyre në këtë organ. Sugjerohët për të kuptuar
ecurinë e këshillit, ky ushtrim të zhvillohet sipas sugjerimeve të MANUALIT TË CoE “Have your
say” .
SHKALLA E PJESËMARRJES
SHKALLA 8: Vendimmarrja e përbashkët - Nismat ose idetë iniciohen nga të rinjtë, të cilët i ftojnë
të rriturit të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes si partnerë.

8

Përshtatur nga: Hart,R.,Pjesëmarrja e fëmijëve nga tokenizmi në qytetari (Children’s participation from tokenism to citizenship),Qendra për
hulumtim Innocenti e UNICEF-it, Firencë, 1992
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SHKALLA 7: Të rinjtë udhëheqin dhe iniciojnë projektet/inisiativa ose idetë iniciohen dhe
udhëhiqen nga të rinjtë; të rriturit mund të ftohen që të ofrojnë ndihmë nëse ka nevojë, mirëpo
projekti mund të vazhdojë pa ndërhyrjen e tyre.
SHKALLA 6: Të iniciuara nga të rriturit me vendimmarrje të përbashkët
Të rriturit i iniciojnë projektet, mirëpo të rinjtë ftohen që ta ndajnë fuqinë e vendimmarrjes dhe
përgjegjësitë si partnerë të përbashkët.
SHKALLA 5: Të rinjtë konsultohen dhe informohen
Projektet iniciohen dhe realizohen nga të rriturit, mirëpo të rinjtë ofrojnë këshilla dhe sugjerime
dhe informohen për atë se si këto sugjerime ndikojnë në vendimet ose rezultatet përfundimtare.
SHKALLA 4: Të rinjve u caktohen detyra dhe informohen
Projektet/nismat iniciohen dhe realizohen nga të rriturit; të rinjtë ftohen të marrin përsipër role
ose detyra të caktuara në kuadër të projektit/nismës, mirëpo ata janë të vetëdijshëm për ndikimin
që e kanë në realitet.
SHKALLA 3: Të rinjtë e përfaqësuar sipërfaqësisht (të tokenizuar)
Të rinjve u jepen disa role në kuadër të projekteve/nismave, mirëpo ata nuk kanë ndikim real në
asnjë vendim. Krijohet iluzioni (qoftë me qëllim ose pa qëllim) se të rinjtë marrin pjesë, por në fakt
ata nuk mund të ndikojnë mbi atë se çka bëjnë dhe si e bëjnë atë.
SHKALLA 1: Të rinjtë e manipuluar (NUK KA PJESËMARRJE)
SHKALLA 2: Të rinjtë si zbukurim (NUK KA PJESËMARRJE)
Të rinjtë nevojiten në projekt/këshill për ta përfaqësuar rininë si grup i paprivilegjuar. Ata nuk kanë
ndonjë rol domethënës (përveç se janë të pranishëm) dhe – siç ndodh me çdo zbukurim – ata
vendosen në një vend të dukshëm në kuadër të projektit ose të organizatës, që të mund të shihen
lehtë nga jashtë.
SHKALLA 1: Të rinjtë e manipuluar
Të rinjtë ftohen të marrin pjesë në projekt mirëpo, ata nuk kanë ndikim real në vendimet që
merren dhe rezultatet e tyre. Në fakt, prezenca e tyre shfrytëzohet për të arritur ndonjë qëllim
tjetër, si për shembull të fitohen zgjedhjet vendore, të krijohet përshtypje më e mirë për ndonjë
institucion ose të sigurohen mjete shtesë nga institucionet që e mbështesin pjesëmarrjen e të
rinjve.
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Përgatitja për ushtrimin
Në letër duhet të vizatohet një fotografi e madhe e shkallës së pjesëmarrjes së Roxher Hartit
(Roger Hart) (ose të bëhet prej ngjitëses në dysheme).
1. Prezantoni konceptin e shkallëve/niveleve të pjesëmarrjes së të rinjve dhe modelin e shkallës së
pjesëmarrjes.
2. Kërkoni nga pjesëmarrësit të mendojnë se cili nivel i shkallës së pjesëmarrjes e përfaqëson më
mirë nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve në këshillin rinor.
3. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të qëndrojnë te shkallarja përkatëse e shkallës.
4. Intervistoni pjesëmarrësit: në cilën shkallare të shkallës së pjesëmarrjes gjendet këshilli juaj? Prej
nga e dini këtë?
5. Thirrni pjesëmarrësit të bëjnë një sesion të “shpalosjes së ideve” (brainstorm) për mënyrat e
ndryshme në të cilat të rinjtë mund të marrin pjesë plotësisht në këshill tuaj.
6. Mendim individual: cilat mendime që u shprehën gjatë sesionit të “shpalosjes së ideve” mund t’i
shfrytëzoj në këshill? Pse dhe si?
Diskutimi përmbyllës dhe vlerësimi
Pyetni pjesëmarrësit këto pyetje: 1. Sa i dobishëm është modeli i shkallës së pjesëmarrjes në punën
tuaj dhe në situatën tuaj? 2. Cilat janë kufizimet e këtij modeli?
Këshilla për moderatorin
Sqaroni se qëllimi i këtij aktiviteti nuk është të arrihet shkalla më e lartë e shkallës dhe se shkallët
më të larta nuk është e thënë se janë më të mirat! Mund të shfrytëzoni edhe shkallë pa numra ose
ndonjë formë të ndryshme nga shkalla.

Variacionet Ky aktivitet mund të ndërlidhet jo vetëm me projektet e të rinjve, por
edhe me përfshirjen e të rinjve në kuadër të institucioneve ose të organizatave të
ndryshme.
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ANEKS 1:
Rregullorja e Këshillit Vendor Rinor:

Art 1 - Themelimi
Këshilli Vendor Rinor u krijua nga Bashkia Utopia me vendim të Kryetarit të Bashkisë Nº XXX më
01.01.2021
Art. 2 - Qëllimi
Këshilli Rinor është një organ këshillimor pranë kyetarit të Bashkisë , të cilit i paraqet propozime
në lidhje me çështjet e të rinjve dhe jep një mendim jo-detyrues në lidhje me sektorin e rinisë.
Në veçanti, Këshilli:
• është një instrument për njohjen e realiteteve të të rinjve;
• promovon projekte dhe iniciativa në lidhje me të rinjtë, është i përkushtuar për përmirësim
kushtet e jetesës, studimit dhe punës së të rinjve nga Bashkia X;
• mbështet kryetarin e Bashkisë X për shërbime sociale në përcaktimin e politikave rinore në
bashki;
• promovon, informimin, debate dhe takime;
• aktivizon dhe promovon iniciativa për një përdorim më të mirë të kohës së lirë;
• favorizon ndërlidhjen midis grupeve të të rinjve dhe institucioneve lokale;
• promovon marrëdhëniet me këshillat dhe grupet rinore të pranishme në territorin e qarkut,
shteti dhe jashtë shtetit;
• formulon propozime për menaxhimin e buxhetit të bashkisë për politikat rinore.
Neni 3 – Këshilli Vendor Rinor
a. Mund të jenë anëtarë me të drejta të plota të rinjtë në moshën 15 dhe 29 vjeç, të cilët
shprehin vullnetin dhe interesin për t’u bërë pjesë e Këshillit;
b. Numri i pjesëmarrësve është i pakufizuar në numër, ku minimumi duhet të jetë 4 anëtarë.
Numri i anëtarëve të një këshilli duhet të jetë në proporcion me numrin e të rinjve të
bashkisë. Sugjerohet që ky organ të ketë një numër nga 4 deri në 20 anëtarë.
Në përbërje të këshillit duhet të përmbushen kriteret:
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Barazi gjinore. Në këshill duhet të ketë një ekuilibër ndërmjet vajzave dhe djemve në
mënyrë që të përfshihen përspektivat e të dy gjinive.



Përfshirja e minoriteteve. Në këshill duhet të kenë mundësitë të kenë zërin e tyre dhe të
paraqesin sugjerime, kërkesa ose ankesa të gjithë të rinjtë pa asnjë formë diskriminimi.



Të rinjtë me aftësi të ndryshe. Duhet të jetë të paktën një anëtar/e i Këshillit me aftësi
ndryshe në mënyrë që të përfaqësohen të drejtat e tyre dhe zëri tyre të përcillet edhe në
këtë organ.



Të rinjtë nga fshatrat.

c. Kryetari i Këshillit Rinor është gjithmonë Kryetari i Bashkisë.
d. Kërkesat për anëtarësim në Këshill, i drejtohen drejtorisë që mbulon çështë e rinisë në
bashki. Në mungesë të tijën Kryetari Bashkisë duhet të përcaktojë një person nga
administrata që të mbledhë të gjithë kandidaturat për formimin e këshillit. Të rinjtë e
interesuar duhet të plotësojnë një formular duke shprehur interesin dhe nënshkrimin e tij.
e. Mandati i një anëtari të Këshillit Bashkiak është 2 vjeçar me të drejtë rizgjedhje.
f. Anëtarëve u mbaron mandati nëse pjesëmarrja e tyre nga organe të tjera përfundon. Nëse
anëtari është pjesë ë këshillit si formë e deleguar nga organe të tjera si: Parlamenti Rinor
Lokal, Qeveria Nxënësve, të përzgjedhur nga një OJF lokale, kalon moshën 29 vjeç dhe për
shkak të dorëheqjes vullnetarisht.
g. Takimet me praninë e kryetarit të bashkisë thirren jo më pak se katër herë në vit sipas një
plani tremujor.
h. Takimi mund të kërkojë gjithashtu nga: Kryetari i Bashkisë, Këshilli Bashkiak, Kabineti i
Kryetarit të bashkisë dhe çdo organ që ka interes me çështjet e rinisë. Anëtarët e këshillit
mund të kërkojë një mbledhje të jashtëzakonshme, me kusht që arsyet të justifikohen.
i. Këshilli Rinor mund të kërkojë që ekspertë, përfaqësues nga istitucione të ndryshme, të
marrin pjesë në punën e tij nëse është e nevojshme. Në rast se pjesëmarrja e tillë kërkon
një shpenzim për Bashkinë, pjesëmarrja i do t'i nënshtrohet miratimit nga Kryetari për
Shërbime Sociale në mbështetje të rinisë.
j. Thirrja e Këshillit komunikohet të paktën 5 ditë përpara. Thirrjet e jashtëzakonshme
lejohen 24 orë përpara.
k. Takimi i këshillit është i vlefshëm nëse është e pranishme gjysma plus një nga anëtarët e
parë.
l. Në thirrjen e dytë, seanca është e vlefshme nëse ka të paktën 1/5 e përbërësve.
m. Në mbledhjen e dytë të tij, Këshilli duhet të miratojë objektivat e përgjithshëm të
aktiviteteve dhe programin vjetor.
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Neni 4 – Organizimi i takimeve






Sekretari emërohet nga kryetari i këshillit;
Harton procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit. Në rast të mungesës së tij, Kryetari
ka të drejtë të caktojë një zëvendësues.
Sekretari thërret materialisht Këshillin në bazë të direktivave. Procesverbali i
Këshillit, që përmban të dhëna për pjesëmarrjen, përmbajtjen e bisedave dhe
vendimeve, miratohen nga i njëjti Këshill në fund të mbledhjes osë në mbledhjen e
ardhshme.
Takimet zhvillohet gjithmonë pranë bashkisë në një vend ku mundëson mbarëvajtje
optimale për këto takime.
Neni 5 – Përfundimi i mandatit






Anëtarët e këshillit skadojnë automatikisht pas 3 mungesave radhazi të pajustifikuara.
Çdo anëtar i rënë zëvendësohet nga i pari nga anëtarët e pazgjedhur ose nga
organizmi që përfaqësonte.
Në rast të një dorëheqje blloku të anëtarëve, Këshilli vazhdon me zgjedhjet e reja.
Takimet e këshillit janë të vlefshme nëse shumica e anëtarëve janë të pranishëm.
Neni 6 – Organizatat që përfaqësojnë anëtarët





Çdo organizatë mund, në çdo kohë, të zëvendësojë përfaqësuesin e saj, për sa kohë
që informon vetë Këshillin. Organizata humbet përfaqësuesin e saj nëse ai mungon i
pajustifikuar tre herë radhazi.
Për çdo gjë që nuk parashikohet në këtë rregullore, ju lutemi referojuni ligjeve dhe
rregulloreve në fuqi nga Ministria që mbulon çështjet e rinisë.
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