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1. PARATHËNIE 

 
Ky manual, i cili po i dorëzohet Këshillit Rinor Kurbin si dhe Bashkisë Kurbin, është fryt i punës 
së një grupi të përbërë nga nxënës e ekspertë, të përfshirë në realizimin e projektit “YOUth FOR 
CHANGE”, një projekt i cili realizohet me mbështetjen financiare të LevizAlbania dhe është një 
projekt iAgjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. 
 
Duke pasur parasysh përpjekjet që bëhen për të angazhuar vazhdimisht struktura të 
komunitetit në procese vendimmarrëse e në llogaridhënie të punës së qeverisjes vendore, mund 
të pohohet me siguri që angazhimi i të rinjve përmes Këshillave Rinorë në këto procese është 
një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike. Shumë të rinj e projektojnë 
veten si lidera të së ardhmes. Prandaj shihet e nevojshme ndërgjegjësimi i tyre që në rininë e 
hershme mbi rëndësinë e përfshirjes në vendimmarrje. 
Qeverisja vendore, angazhimi komunitar, forcimi i aktivizmit qytetar, vendimmarrja etj.  
diskutohen dendur në gjuhë që është e ngarkuar me fjalor profesional, gjë që mund të përbëjë 
një pengesë për të kuptuarit e këtyre çështjeve nga brezat më të rinj. Por, para së gjithash, 
gjithëpërfshirja rinore dhe angazhimi qytetar është një e drejtë qytetare e publike e cila kërkon 
zbatim rigoroz nga të gjitha strukturat shtetërore. 
Nëpërmjet këtij projekti, i cili ishte një kombinim i njohjes me argëtimin, u synua ndërgjegjësimi 
i të rinjve të rrethit të Kurbinit mbi përfshirjen e tyre në vendimmarrje. Për herë të parë u ngrit 
struktura e Këshillit Rinor në Bashkinë e Rrethit Kurbin e përbërë nga 19 nxënës. Për të 
siguruar qëndrueshmëri e vijimësi të kësaj strukture, përveç seancave trajnuese e 
ndërgjegjësuese, u hartua edhe ky manual i cili është një udhëzues mbi sfidat dhe prioritetet që 
ky Këshill Rinor duhet të ketë në fokus të veprimtarisë që zbaton. Rritja e besimit dhe përthithja 
e sa më shumë të rinjve është një sfidë më vete. Arritja e rezultateve pozitive në bashkëpunim 
me stafin e qeverisjes lokale, gjithashtu.  
 
Si mund t’ua shpjegojmë të rinjve vështirësitë? Si mund t’i bëjmë ata pjesë të qeverisjes? Si 
mund të nxisim tolerancën, aktivizmin dhe frymën e qytetarisë? Ne besojmë se përgjigjja 
gjendet te besimi dhe mbështetja. Të rinjtë ndoshta kanë pasiguritë e moshës. Mungesa e 
experiences, nga ana tjetër, i bën pasivë. Por një gjë është e sigurtë. Mbështetja e tyre dhe 
angazhimi në të tilla procese vendimmarrëse është frytdhënës në të gjitha nivelet dhe për të 
gjithë komunitetin. 
Ky udhëzues është një plan veprimi që do t’i ndihmojë këta të rinj të arrijnë disa objektiva, është  
një mundësi për të zhvilluar tipare të lidershipit si dhe për të kuptuar natyrën e ligjit dhe të së 
drejtës.   
 
Në fund dëshirojmë të falenderojmë të tërë aktorët e zbatimit të këtij projekti që shpresojmë të 
vijojë misionin e tij edhe në projekte të tjera në të ardhmen. 
 
Së pari, dëshirojmë të falenderojmë qeverisjen vendore të rrethit Kurbin e cila në çdo moment 
mbështeti zbatimin e këtij projekti si dhe realizimin e objektivave të tij. 
 
Së dyti, dëshirojmë të falenderojmë nxënësit e shkollave të mesme At Shtjefën Gjeçovi (Laç), At 
Shtjefën Kurti (Gore), Arif Halil Sulaj (Mamurras) dhe të gjimnazit të Milotit të cilët nuk treguan 
thjesht angazhim, por gjeneruan edhe debate e diskutime mbresëlënëse, çka tregon etjen e tyre 
për të ndërmarrë inisiativa mbarëkomunitare. 
Talenti dhe përkushtimi i këtyre të rinjve është një hap i sigurtë drejt suksesit dhe 
qëndrueshmërisë së qëllimit të këtij projekti. 
 
 

Faleminderit! 
Stafi i Projektit 
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2. HYRJE 
 
 

2.1  Përmbledhje 
 
Angazhimi i të rinjve në vendimmarrje duhet të bëhet rregullisht nëpërmjet ngritjes së 
Këshillave Rinorë në çdo bashki për të monitoruar punën e administratës vendore dhe për të 
trajtuar çështje të rëndësishme që prekin të rinjtë dhe komunitetin.  
Ngritja e një Këshilli Rinor dhe aktivizimi i mekanizmave të tjerë për angazhimin e tij duhet të 
trajtohen si mjet i rëndësishëm për përfshirjen e të rinjve për çështje specifike edhe në Bashkinë 
e Kurbinit. 
 
Komuniteti rinor duhet përfshirë në takime të organizuara me përfaqësues të qeverisjes 
vendore dhe konsultimin me palët e interesuara për të përcaktuar përparësitë afatgjata të 
zhvillimit të qytetit. 
 
Një nga sfidat më të mëdha me të cilat po 
përballet vendi ynë është ndërtimi i një 
shoqërie të vërtetë demokratike me shanse 
të barabarta për të gjithë, sidomos për të 
rinjtë të cilët janë edhe promotorë të 
inovacionit dhe të zhvillimit.  
 
Pjesëmarrja dhe angazhimi në të gjitha 
nivelet duhet parë si promotore e politikave 
zhvilluese. Nismat që duhen ndërmarrë janë 
nga më të ndryshmet:  

 aktivitete me fokus të rinjtë;  
 grupe vullnetarizmi për njerëzit në nevojë, personat me nevoja të veçanta; 
 hartim politikash rinore,  
 programe moderne edukimi, trajnime dhe ngritje kapacitetesh në të gjitha nivelet.  

 
Për këtë arsye inkurajohet vazhdimisht zbatimi i projekteve në ndihmë të komunitetit dhe të 
përmirësimit të jetës sociale nëpërmjet integrimit dhe gjithëpërfshirjes.  
 

 
 
Qëllimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi dhe rritja e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në 
qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare 
gjithëpërfshirëse. 
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Realizimi i qëllimit të projektit arrihet nëpërmjet plotësimit të 3 objektivave specifikë: 
 
 Rritja e kapacitetit të të rinjve në lidhje me 

mirëqeverisjen dhe vendimarrjen në nivel lokal.   
 

 Angazhimi i të rinjve për të ndikuar në vendimet e 
marra nga qeverisja vendore me synim përmirësimin 
e shërbimeve. 

 
 Rritja e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në nivel 

lokal përmes aktiviteteve vullnetare dhe platformës 
virtuale. 

 
 
Target grupi i projektit kanë qenë 100 nxënës të klasave të dhjeta e të njëmbëdhjeta shkollave 
të mesme At Shtjefën Gjeçovi (Laç), At Shtjefën Kurti (Gore), Arif Halil Sulaj (Mamurras) dhe të 
gjimnazit të Milotit.  
 
Projekti është konceptuar në 3 faza dhe konkretisht: 

 
 Faza e Parë synon Informim, Ndërgjegjësim, Ngritje 

Kapacitetesh të përfituesve direktë që janë nxënësit e 
gjimnazeve të Rrethit të Kurbinit. 
 

 Faza e Dytë që synon Gjithëpërfshirje Rinore 
përmes pyetësorëve dhe mesazheve të shokëve e miqve të 
target grupit të identifikuar. 
 

 Faza e Tretë që synon Angazhim Komunitar në 
dobi të grupeve në nevojë përmes aktiviteteve vullnetare. 
 
 

 
2.2 Kuadri Ligjor 

 
Qeveritë vendore luajnë një rol kritik në formësimin dhe zhvillimin e jetës shoqërore dhe 
ekonomike të territoreve të tyre, duke i sjellë komunitetet më pranë njëri-tjetrit dhe duke 
ofruar zgjidhje për probleme vendore. 
 
Kuadri ligjor për njoftimin dhe konsultimin publik si dhe Ligji për Qeverisjen Vendore kanë 
parashikuar zhvillimin e strukturave pjesëmarrëse të komunitetit në nivel vendor. Nevoja e 
hartimit dhe e zbatimit të këtij projekti lindi nisur nga disa tregues si vijon: 
1. Sipas studimit “Vlerësimi Mbarëkombëtar i Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri” 

(STAR II) vërehet se Pjesëmarrja dhe Angazhimi Qytetar është në dukje pika më e dobët në të 
gjithë strukturën e qeverisjes vendore. Sipas gjetjeve të STAR II, në  lidhje me nivelin e 
“cilësisë së shërbimeve publike” Bashkia Kurbin vlerësohet si me nivelin e cilësisë nën 
mesatare. Po kjo bashki në vlerësimin e indikatorit “Transparenca dhe sundimi i ligjit” ka 
marrë vlerësim nën mesatare duke qenë kështu në intervalin (39.3-48.9) shumë larg 
vlerësimit maksimal që është 73.6.  

2. Referuar INSTAT 2017, në Shqipëri ka rreth 710.000 të rinj të cilët janë të “etur” për tu 
angazhuar aktivisht dhe fuqizuar profesionalisht. Rinia është “motori” i zhvillimit të vendit 
dhe jo më kot vëmendja e shoqërisë për të fuqizuar këtë target grup është më e madhe.  



YOUth FOR CHANGE 

Të rinjtë për komunitetin e rrethit Kurbin Page 6 
 

3. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm për të fuqizuar të rinjtë në 
Shqipëri por pa pasur një rezultat konkret.  
a. Nga viti 2016 ka hyrë në fuqi një ligj për vullnetarizmin rinor, por ende nuk ka akte 

normative për ta bërë të aplikueshëm në praktikë.  
b. Është hartuar edhe plani Kombëtar i Veprimit Rinor 2015-2020, i cili edhe pse shumë i 

detajuar në letër, shumë pak është ekzekutuar në praktikë.  
c. Po punohet gjithashtu për miratimin e një ligji dedikuar Rinisë shqiptare duke përfshirë 

dhe të rinj e organizata të shoqërisë civile me fokus rinor në hartimin e tij. 
Por, mungesa e aktivizimit rinor nuk vjen si pasojë e mungesës së legjislacionit në këtë fushë, 
pasi kurrsesi një ligj nuk mund të portretizojë dinamikën e aktivizimit rinor. Institucionet 
publike përgjegjëse kanë ngritur disa qendra rinore në qytete të ndryshme të vendit me synimin 
për të angazhuar të rinjtë e lokaliteteve përkatëse, por përmbajtja dhe funksionaliteti i tyre nuk 
përputhet me formën dhe infrastrukturën moderne që ato kanë. 
Pjesëmarrja e qytetarëve nëpërmjet shprehjes së drejtpërdrejtë të mendimit mund të 
përmirësojë shprehjen e veprimeve kolektive.  
Qeveritë vendore i angazhojnë ndonjëherë të rinjtë dhe grupet vulnerabël në vendimmarrje, por 
jo në mënyrë sistematike. Angazhimi i të rinjve në vendimmarrje duhet të bëhet rregullisht 
nëpërmjet ngritjes së strukturave te posaçme si Këshillat Rinorë në çdo bashki për të 
monitoruar punën e administratës vendore dhe për të trajtuar çështje të rëndësishme që prekin 
të rinjtë. 
Ngritja e një Këshilli Rinor dhe aktivizimi i mekanizmave të tjerë për angazhimin e të rinjve 
ishte në fokus të këtij projekti të zbatuar në rrethin e Kurbinit. 
Përveç aktivizimit në procese vendimmarrëse, të rinjtë duhet të angazhohen edhe në aktivitete 
vullnetare në ndihmë të kategorive të caktuara të komunitetit, i cili është prekur edhe nga 
fatkeqësitë e kohëve të fundit. Duke parë nga afër dhe duke qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, 
Këshilli Rinor duhet të angazhohet në mobilizimin e qeverisjes vendore për marrjen në 
konsideratë të plotësimit të nevojave të qytetarëve. 
Nga ana tjetër, autoritetet lokale synojnë mbështetjen e publikut dhe të qytetarëve si dhe janë të 
vëmendshëm ndaj politikave dhe mundësive që sjellin këto ndryshime pozitive në dobi të 
komunitetit. Çështja e të rinjve si dhe garantimi i mundësive për zhvillim është prioriteti 
kryesor i këtij autoriteti. Krijimi i urave të komunikimit rini-autoritet lokal dhe anasjelltas, 
shërbejnë si bazë për krijimin a strategjive afatshkurtra dhe afatmesme në rritjen e aktivizimit 
rinor dhe rigjallërimin e jetës në interes po të vetë të rinjve.   
 
 

2.3 Sfidat me të cilat përballet rrethi i Kurbinit 
 
Rrethi i Kurbinit është njëri nga 36-të rrethet e Shqipërisë dhe bën pjesë në Qarkun të Lezhës. 
Rrethi i Kurbinit ka 54,000 banorë (sipas 2004) dhe kryeqendër Laçin. Ky rreth përfshin nën 
administrimin e vet Bashkinë Kurbin, Njësinë Adminstrative Mamurras, Njësinë Adminstrative 
Fushë-Kuqë dhe Njësinë Adminstrative Milot. 
Nga vëzhgimet e bëra në këtë rreth vërehet mungesa e aktiviteteve sociale, sportive dhe 
kulturore për të gjitha grupmoshat dhe kategoritë. Nga ana tjetër, shkalla e lartë e papunësisë, 
emigrimi, migrimi si dhe ekonomia informale në këtë rreth po ecin në hapa gjigandë.  
Këto mangësira e problematika mundësojnë lindjen dhe  zhvillimin që në moshë të hershme të 
disa sjelljeve dhe qëndrimeve sociale që janë shumë larg parimeve të një shoqërie të 
shëndetshme e demokratike. Mungesa e mundësive të punësimit për të gjithë komunitetin, 
mungesa e inisiativave të organizatave jofitimprurëse për të përmirësuar jetën e komunitetit, 
shtimi i të rinjve pasivë dhe pa dëshira në angazhime komunitare, mungesa e aktiviteteve 
sociale e argëtuese etj.  janë disa nga arsyet e përzgjedhjes së Rrethit të Kurbinit për t’u bërë 
pjesë e këtij projekti i cili synon forcimin e aktivizimit rinor dhe luftimin e pasivitetit. Ekspertë 
të fushës synojnë nxitjen e komunitetit për t’u angazhuar në nisma sociale si dhe në procese 
vendimmarrëse. 



YOUth FOR CHANGE 

Të rinjtë për komunitetin e rrethit Kurbin Page 7 
 

Ngritja e një Këshilli Rinor dhe aktivizimi i mekanizmave të tjerë për angazhimin e tij synon të 
ndërtojë një model të përfshirjes qytetare në Bashkinë e Kurbinit dhe konkretisht në grupe të 
margjinalizuara apo persona të mënjanuar e me mundësi të pakta.  
 

 Pikat e forta të rrethit të Kurbinit: 
- Ekzistenca e disa organizatave me karakter vullnetar të cilat synojnë angazhimin e 

komunitetit në fusha të ndryshme. 
- Komunitet bashkëpunues e tolerant sidomos ndaj personave në nevojë, familjeve të 

prekura nga tërmeti e grupeve të ndryshme vulnerabël. 
- Komunitet i aftë dhe i ndërgjegjësuar në evidentimin e problemeve sociale. 
- Komunitet i cili ka kultivuar ndjenjën e fortë të lidhjes familjare e bashkë me të edhe 

respektin për të afërmit dhe miqtë, nderin, besën, mikpritjen dhe bujarinë e rrallë. 
- Është vendi i katër manastireve benediktine dhe i kuvendeve françeskane dhe më 

shumë se 30 kishave, një pjesë e të cilave janë monumente të denja të arkitekturës; 
është vendi i katër kështjellave mesjetare etj. 

 Efektet e këtyre pikave të forta: 
- Orientim drejt një shoqërie tolerante, bashkëpunuese e gjithëpërfshirëse. 
- Potenciale zhvillimi shoqëror përmes një vëmendjeje e orientimi të kualifikuar drejt 

nismave sociale e proceseve vendimmarrëse. 
 

 Pikat e dobëta të rrethit të Kurbinit: 
- Mungesë e ambienteve sportive dhe kulturore për të gjitha grupmoshat dhe kategoritë.  
- Nivel i lartë i papunësisë kryesisht në moshat e reja. 
- Shkallë e lartë e emigrimit dhe e migrimit të banorëve. 
- Nivel i lartë i ekonomisë informale. 
- Mungesa e inisiativave të organizatave jofitimprurëse për të përmirësuar jetën e 

komunitetit. 
- Angazhim shumë i ulët qytetar në çështje komunitare e procese vendimmarrëse. 
- Mungesa e edukimit formal dhe e të mësuarit informal dhe aftësive për të rinjtë që do të 

rrisin mundësitë e tyre për punësim. 
- Mungesa e qendrave për personat me aftësi të kufizuara në territorin e komunës, ku ata 

do të jenë në gjendje të kryejnë aktivitete të caktuara të përshtatshme për ta në këtë 
zonë.  

- Mospërfshirja e grupeve sociale të margjinalizuara.  
- Mungesa e informimit dhe sensibilizimit të qytetarëve për çështjet sociale që prekin 

shoqërinë. 
- Pasiviteti i lartë i rinisë kurbinase. 
- Investimet në fshatrat turistike janë kryesisht në nivel familjar dhe nuk ofrojnë shumë 

mundësi për punësim. 
 Efektet e këtyrë mangësive: 
- Mungesë e theksuar e aktiviteteve sociale, sportive dhe kulturore për të gjitha 

grupmoshat dhe kategoritë.  
- lindjen dhe  zhvillimin që në moshë të hershme të disa sjelljeve dhe qëndrimeve sociale 

që janë shumë larg parimeve të një shoqërie të shëndetshme e demokratike.  
- Shkallë e lartë e emigrimit dhe e migrimit të banorëve. 
- Shtimi i të rinjve pasivë dhe pa dëshira në angazhime komunitare.  

Këto probleme janë të dukshme në të gjitha njësitë administrative të zonës ku shumica e 
familjeve kanë nivel të ulët të të ardhurave dhe një numër i konsiderueshëm i të rinjve migrojnë 
në zona të tjera të vendit për punë sezonale dhe jashtë vendit për punë të përhershme.  
 
Përfshirja e vazhdueshme e komunitetit ndihmon të kuptohet se ku duhen ofruar shërbime 
plotësuese, si duhen përmirësuar e shfrytëzuar burimet dhe ku duhen përqendruar aktivitetet 
dhe investimet në të ardhmen. 
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3. MISIONI, VLERAT, PARIMET  
 
Në përgjithësi, është shumë i rëndësishëm promovimi i 
ideve të reja të cilat përfshijnë mundësi të vazhdueshme, 
rritjen e objektivave për të përmirësuar jetën në komunitet 
dhe partneritetet shtesë me grupet e komunitetit.  
 
Përmes gjithëpërfshirjes rinore dhe angazhimit konkret, 
Këshilli Rinor synon të ndërtojë një strukturë të 
qëndrueshme dhe pse jo të transformohet në një Grup 
Informal i cili mund të angazhohet në zbatimin e projekteve 
civile.  
 
 

3.1  Misioni i Këshillit Rinor të Rrethit Kurbin  
 
Këshillat e komunitetit duhet të shërbejnë si bazë për një sistem rekreativ të bazuar në barazi 
sociale dhe me dyer të hapura për të gjithë komunitetin. Ky është një tjetër qëllim i misionit të 
të Këshillit Rinor për t'i dhënë fund pabarazive sociale.  
Për këtë arsye edhe misioni i Këshillit Rinor të rrethit Kurbin mbështetet në 3 shtylla kryesore: 

 
 Gjithëpërfshirje Rinore për krijimin e një rrjeti të 

qëndrueshëm rinor i cili mund të shërbejë si model edhe 
për grupe të tjera interesi; 
 

 Eksperienca të Shëndetshme përmes ofrimit të 
mundësive për zhvillim personal e të komunitetit në 
tërësi; 
 

 Komunitet Aktiv përmes aktiviteteve sociale e 
vullnetare. 

 
3.2  Vlerat dhe modelet 

 
Këshilli Rinor synon të transmetojë e të krijojë qëndrueshmëri në mendësinë e kulturën e 
komunitetit ku vepron me qëllim zhvillimin social të komunitetit dhe këtë synim e realizon mbi 
bazën e një paltforme vlerash si themel i shoqërisë së shëndetshme: 
 

 Dëgjim:  

 Inkurajin; 

 Mbështetje: 

 Ndërgjegjësim: 

 Komunikim; 

 Përfshirje; 

 Diversitet; 

 Experiencë; 

 Nxitje aftësish; 

 Lidership; 

 Bashkëpunim; 
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3.3  Parimet drejtuese 
 

Këshilli Rinor, gjatë përmbushjes së kësaj nisme mban 
parasysh: 
 Rëndësinë e përfshirjes rinore në suksesin dhe 

qëndrueshmërinë e interesave të komunitetit.  
 

 Ndërtimin epartneriteteve me qëllimin kryesor 
përfshirjen, fuqizimin dhe zhvillimin e rinisë dhe të 
mbarë komunitetit. 

 
 Ndërtimin e marrëdhënieve të besueshme dhe të 

ndërsjella. 
 
 Ndarjen e përgjegjësisë për krijimin e grupeve rinore 

dhe përfshirjen e tyre. 
 
 Respektimin e diferencave kulturore, moshore, sociale 

dhe ekonomike. 
 
 Përshtatjen e shpejtë ndaj ndryshimeve në kulturë, 

teknologji dhe akses të burimeve. 
 
 Dizenjimin e programeve rinore në përshtatje me 

stadet e zhvillimit rinor. 
 
 Respektimin e gjendjeve emocionale dhe fizike brenda 

grupeve rinore.  
 
Ky Plan Veprimi synon të udhëheqë programimin dhe përmirësimet e objektivave të Këshillit 
Rinor Kurbin në vijim. Idetë dhe mësimet e nxitura në këtë plan do të jenë inpute thelbësore të 
një planifikimi më afatgjatë dhe më të gjerë në këtë proces.  
 
Disa nga parimet që mbështesin projekt-strategjinë e Këshillit Rinor janë: 
1. Këshilli Rinor duhet të punojë në partneritet me banorët, grupet e komunitetit dhe 

organizata të tjera për të ndihmuar ndërtimin e bashkësive më të forta. 
2. Ambicia e Këshillit Rinor është të ofrojë lehtësira komunitare që janë të përshtatshme për të 

ardhmen dhe të vendosura në vendet e duhura. 
3. Projekt propozimet kanë një rëndësi të veçantë. Duke analizuar punën e deritanishme dhe 

duke zhvilluar një sërë rekomandimesh për të adresuar gjetjet, është e nëvojshme të 
dëgjohen pikëpamjet e njerëzve për këto në një fazë të hershme. 

4. Propozimet synojnë të sigurojnë përdorimin efikas të burimeve, veçanërisht në mbështetjen 
e zonave dhe komuniteteve me nevojat më të mëdha.  

 
 
Ky manual kërkon të hedhë farat për të nisur disa ndryshime që synojnë të përmbushin më mirë 
nevojat e banorëve, të promovojnë një shoqëri të barabartë e gjithëpërfshirëse si dhe të nxisin 
ide e nisma që sjellin përfitime për gjithë komunitetin, sidomos të atij në rrezik e më pak të 
përfshirë. 
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4. ZËRI I TË RINJVE KURBIN 
 
 

4.1  Anketime Rinore 
 
Projekti “YOUth FOR CHANGE” realizoi anketën për angazhimin rinor dhe aktivitetet vullnetare 
në Bashkinë e Kurbinit. Anketa u shpërnda tek nxënësit e përfshirë në projekt të cilët u nxitën të 
mblidhnin opinionet e të rinjve të tjerë lidhur me çështjet e sipërpërmentura. 
Objektivat e këtij anketimi janë: 

- mbledhja dhe përpunimi i mendimit të të rinjve lidhur me angazhimet vullnetare dhe 
përfshirjen në komunitet. 

- interpretimin e problematikave të hasura në çështje që lidhen me përfshirjen rinore. 
- dhënien e rekomandimeve mbi aktivitete të mundshme në shkollë dhe jashtë saj që 

synojnë edukimin dhe ndërtimin e aktivizmit të të rinjve për një shoqëri të shëndetshme 
e demokratike. 

 
Metodologjia e zbatuar për arritjen e studimit ka nisur me hartimin e një pyetësori me 6 pyetje, 
të cilat sigurojnë informacione dhe të dhëna të ndryshme dhe që lidhen ngushtë me objektivat e 
anketimit.  
Anketa ka synuar që të identifikojë qartë se sa të rinjtë e shohin veten të përfshirë në çështje të 
komunitetit dhe sa e si veprojnë si agjentë që mund të sjellin ndryshime në shkollë dhe në 
komunitet. 
 
Anketimi është zgjedhur për disa arsye: 
- Anonimati i lejon nxënësit të shprehen lirshëm dhe kjo ka efekt pozitiv në përpunimin dhe 

nxjerrjen e rezultateve reale. 
- Anketa përmban pyetje me shtjellim të cilat kërkojnë vëmendjen dhe kohën e tyre për 

përpunim të saktë. 
 
Janë mbledhur 200 anketime. Përpunimi i të dhënave dhe rezultatet e nxjerra, jo vetëm krijojnë 
një panoramë të qartë mbi situatën aktuale të përfshirjes rinore, angazhimit të tyre në procese 
vendimmarrëse, por sjellin në vëmendje edhe një paketë rekomandimesh e sugjerimesh të cilat 
synojnë ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit që në 
nivel shkolle mbi rëndësinë e këtyre angazhimeve si dhe me konsolidimin e Këshillit Rinor si një 
strukturë rinore e angazhuar në komunitet dhe bashkëpunuese me qeverisjen vendore.  
 
 

4.2  Rezultatet e anketimeve 
 

Të dhënat mbi pjesëmarrjen gjinore janë si vijon: 
 

 
 

 
Më poshtë jepen të dhënat e nxjerra nga pyetjet e anketës: 
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 Lidhur me pyetjen e parë “A zhvillohen aktivitete rinore në komunitetin tuaj?” 
përgjigjet janë si vijon: 
 

 
 
 

 Lidhur me pyetjen e dytë “Listoni 3 aktivitete rinore që dëshironi të realizohen” 
përgjigjet janë si vijon: 
 

 
 

 
 Lidhur me pyetjen e tretë  “A keni ofruar ndonjëherë shërbim vullnetar?” përgjigjet 

janë si vijon: 
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 Lidhur me pyetjen e katërt “Listoni 3 fusha shërbimesh në të cilat doni të 
angazhoheni vullnetarisht” përgjigjet janë si vijon: 
 
 

 
 

 
 Lidhur me pyetjen e pestë “Jepni mendimin tuaj se si mund të ndërthuret 

bashkëpunimi mes komunitetit rinor dhe qeverisjes vendore” mendimet e nxënësve, 
të grupuara sipas tematikës, janë si vijon: 

- Takime të shpeshta dhe përpjekje për zgjidhje të problemeve qoftë nga takime të 
drejtpërdrejta qoftë nëpërmjet shkollës ku: 

o Të sigurohet mbështetje për aktivitetet rinore; 
o Të punojnë për të ndihmuar të varfrit; 
o Të bashkëpunojnë për të mbështetur mendimet e njëri-tjetrit; 
o Të bisedojnë për nevojat e të rinjve; 
o Të organizohen takime ndërgjegjësuese dhe të shkëmbejnë ide; 

- Të rinjtë duhet të jenë më të vendosur për bashkëpunim. 
- Qeveria vendore duhet të organizojë mbledhje me komunitetin duke paraqitur vendimet 

e veta dhe për të nxitur komunitetin. 
- Qeveria vendore duhet ta vërë fokusin tek të rinjtë duke u dhënë përgjegjësi, pasi ata 

janë e ardhmja. 
- Komuniteti rinor duhet të angazhohet në shërbime vullnetare. 
- Qeveria vendore duhet të kontribuojë jo vetëm nga ana financiare por edhe me ide dhe 

kreativitet, për të shtyrë rininë që të merret më shumë me punë vullnetare. 
- Duke përfshirë sa më shumë të rinj që marrin shumë iniciativa. 
- Komuniteti Rinor angazhohet me projekte të ndryshme dhe këto projekte i prezantojnë 

tek qeverisësi i bashkisë. 
- Rinia e qytetit mund të paraqesë ide dhe mendime të ndryshme, që do të jenë në favor të 

të gjithë komunitetit, në qeverisjen vendore, dhe ajo duhet të shqyrtojë e të studiojë 
mendimet e paraqitura dhe të ndihmojë që ato të realizohen. 

- Organizimi i mbledhjeve një herë në dy muaj midis një numri të caktuar të rinjsh me 
përfaqësues të qeverisjes vendore ku të paraqiten probleme dhe të jepen zgjidhje. 

- Duke u angazhuar ne nismat e bashkisë, duke qëndruar ne kontakt me ata dhe duke 
dhënë mendim lirshëm. 

- Te rinjtë duhet të angazhohen më shumë dhe të jenë më të grupuar. Të flasin me 
përfaqësues të ndryshëm dhe të angazhohen në gjëra konkrete. 

- Duhet te zhvillohen shume aktivitete ku bashkia te jete e pranishme. 
- Rinia të punojë më shumë për gjëra të vogla dhe më pas duhet të përfshihet edhe në 

aktivitete më të mëdha. 
- Te rinjtë duhet te paraqesin të gjitha ankesat e popullit dhe të përfshihen në fusha ku 

mund të ndihmojnë edhe vetë. 
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- Komuniteti rinor duhet te raportoje vazhdimisht problematikat e veta. 
- Bashkëpunimi te forcohet përmes organizatave të shoqërisë civile. 

 
 Lidhur me pyetjen e gjashtë “Çfarë veprimtarish prisni nga Këshilli Rinor?” mendimet 

e nxënësve janë grupuar në 2 kategori kryesore: 
1. Aktivitete e Veprimtari Konkrete; 
2. Pritshmëri dhe Qëndrueshmëri; 

Për kategorinë e parë Aktivitete e Veprimtari Konkrete, mendimet janë si vijon: 
- Aktiviteteve sportive, ndërtimin e qendrave sportive e palestrave. 
- Aktivitete të fushave të ndryshme vullnetare e artistike, festa e udhëtime. 
- Veprimtari ku të gjithë të rinjtë të paraqesin idetë dhe talentet e tyre. 
- Aktivitete vullnetare të përmes krijimin të grupeve për të mbështetur: 

o të varfrit e njerëzit në nevojë. 
njerëzit me aftësi ndryshe. 

o të moshuarit. 
o mbrojtjen e mjedisit. 

- Veprimtari për të drejtat e të rinjve kryesisht për temën e bulizmit. 
- Aktivitete ndërgjegjësuese për të rinjtë dhe konkretisht: 

o Që të ndihmojnë me aq mundësi sa kanë. 
o Të angazhohen në shërbimet sociale e shëndetësore. 
o Të respektohen rregullat nga të gjithë pa përjashtim. 
o Të nxirret në pah vlera e vullnetarizmit dhe e bashkëpunimit. 
o Të informojnë të rinjtë sa të rëndësishëm janë për vendin në të cilin jetojnë dhe 

se sa shumë ndryshime mund të sjellin në komunitet. 
- Organizimin e veprimtarive apo fushatave që i vijnë në ndihmë të rinjve dhe që 

përfaqësojnë dëshirat dhe të drejtat e tyre duke përfshirë të gjitha problemet rinore. 
- Veprimtari që lidhen me jetën aktive të të rinjve, që përcjellin mesazhe bashkëkohore e 

këshilluese për të rinjtë. 
- Të nxisë dhe të zhvillojë aksione, aktivitete, mbledhje, takime, veprimtari të përbashkëta 

me organizata dhe institucione në fushën e edukimit dhe formimit të anëtarëve. 
- Hapjen e një qendre ose krijimin e një këndi të posaçëm ku të rinjtë të kryejnë 

aktivitetet e tyre. 
- Të zhvillojnë aktivitete nga më të ndryshmet për edukimin e të rinjve. 

 
Për kategorinë e dytë Pritshmëri dhe qëndrueshmëri, mendimet janë si vijon: 

- Të përfaqësojë zërin e të rinjve në mënyrë dinjitoze. 
- Të organizojë veprimtari të domosdoshme ku të marrin pjesë te gjithë pa përjashtim 

dhe dëgjoje mendimin e të gjithëve. 
- Veprimtari të ndryshme që ndikojnë në mënyrë pozitive tek të rinjtë. 
- Të ndikojë mbi zhvillimet e rinisë politike dhe mbi legjislacionin e rinisë. 
- Të përkrahë dhe të zhvillojë nismat rinore në drejtim të shkencës, kulturës, artit dhe 

sportit. 
- Te krijojë mundësi bashkëpunimi të të rinjve të zonave rurale me ata të zonës urbane. 
- Të angazhohet shumë dhe t’i çojë gjërat deri në fund, jo t’i lërë përgjysmë siç është bërë 

deri tani. 
- Të jetë i pavarur dhe të thotë gjithmonë mendimin e tij pa u ndikuar. 
- Të sjellë një frymë te re në komunitet. 
- Të ecin me hapin e kohës, të jenë të drejtpërdrejtë dhe të bëjnë "bujë" çdo problem apo 

ide të të rinjve. 
- Të jetë i vëmendshëm ndaj problemeve që hasin të rinjtë. 
- Të përfaqësojë denjësisht të ardhmen e vendit.  
- Të vërë në dukje problemet dhe nevojat e shoqërisë.  
- Të realizojnë veprimtari që nxjerrin në pah potencialin rinor. 
- Rëndësi ka mundi që kryhet dhe koha që shpenzohet në një shërbim te caktuar. 
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5. AKTIVIZËM DHE BASHKËPUNIM 
 

5.1 Strategji bashkëpunimi 
 
Për të arritur qëllimin dhe misionin e tij, Këshilli 
Rinor ka propozuar një sërë objektivash dhe 
aktivitetesh që do të përfshijnë pjesëmarrjen e të 
rinjve pavarësisht grupmoshës, gjinisë, racës e 
përkatësisë etnike dhe të ardhurave. Këto objektiva 
e aktivitete duhet të evoluojnë dhe të përshtaten 
me një komunitet i cili është vazhdimisht në 
ndryshim.  
 
Disa nga aktivitetet për të cilat kërkohet mbështetje 
nga Bashkia janë: 
- Krijimi i programeve dhe shërbimet rinore të 

arritshme dhe që të reflektojnë tek të rinjtë e komunitetit duke ruajtur përgjegjësinë sociale.  
 

- Krijimi i një plani zhvillimor të programit që siguron shërbime për një gamë të gjerë të 
popullatës që adreson boshllëqet e identifikuara, duke përfshirë, por jo duke kufizuar, të 
rinjtë me nevoja të veçanta, popullatat etnike dhe kulturore të ndryshme dhe mbarë 
komunitetit. 

 
- Krijimin e mundësive për përfitime të 
granteve nga qeveria dhe sektori privat për të 
mbështetur zhvillimin e programeve dhe 
shërbimeve në fushën e të rinjve.  
 
- Promovimi i zhvillimit vullnetar të të 
rinjve nëpërmjet ngjarjeve dhe kampeve të 
veçanta të qytetit.  
 
- Përforcimi i marrëdhënieve me partnerët 
jotradicionalë për të adresuar boshllëqet më të 

gjëra në shërbimet e të rinjve dhe ndërtimin e komunitetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar 
në, ofruesit e Shërbimeve të Sektorit të 
Biznesit dhe Shërbimeve Sociale. 

 
- Formimin e partneriteteve vendore, 

kombëtare dhe ndërkombëtare, që 
duhej të bashkëpunonin për të arritur 
shkëmbimet e përvojave që synonin të 
kontribuonin në zhvillimin personal dhe 
profesional të të rinjve të përfshirë; 

 
- Zhvillimin e programeve publike dhe 

private të drejtuara nga të rinjtë, duke 
përfshirë ato të ofruara nga organizatat 
rinore ose organizatat e zhvillimit të të 
rinjve. 
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5.2 Aktivitete rinore 
 
Për realizimin e objektivave të mësipërme, mbështetur edhe në fushat kryesore të veprimit, 
propozohen disa aktivitete për të cilat do të jetë përgjegjës Këshilli Rinor dhe do të kërkojë 
mbështetje të vazhdueshme nga qeverisja vendore e rrethit të Kurbinit si: 
- Aktivitete që të promovojnë INTERESA RINORE SOCIALE E ARSIMORE për zhvillim personal, 

profesional dhe shoqëror për të rinjtë nëpërmjet trajnimeve, sesioneve informuese të 
ndryshme, seminareve, konferencave, debateve publike etj. të cilat zhvillojnë aftësinë e 
udhëheqjes e të lidershipit. 

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE E EKONOMIKE përmes klubeve rinore ose 
kurseve me interes të veçantë, përfshirë kurse gatimi, kopshtarie, kujdesi për kafshët, 
fotografie dhe interesa të tjera të identifikuara nga të rinjtë;  

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA KULTURORE përmes klubeve rinore ose kurseve me 
interes të veçantë për vallëzim, interpretim, aktrim, gazetari, pikturë etj. 

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE përmes angazhimin vullnetar, përgjegjësinë 
qytetare, ndërgjegjësimin social dhe mundësitë për shërbim në komunitet si: ndihmë për të 
moshuarit, argëtime në kopshte, ndihmë në pastrimin e qytetit. 

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE E ARSIMORE nëpërmjet zhvillimit të 
pasurimit etik, komunikimit dhe tolerancës; 

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE E SPORTIVE përmes punës ekipore sportive 
dhe zhvillimin e klubeve sportive;  

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE E EKONOMIKE nëpërmjet inkurajimit të 
sipërmarrjeve rinore dhe ndërtimin e aftësive teknologjike dhe profesionale si psh aktivitete 
te tipit Start Up, panair produkte artizanale dhe me mjete të riciklueshme. Të arrihen edhe 
marrëveshje me bizneset lokale për dhënien e çmimeve simbolike dhe inkurajuese për të 
rinjtë aktivë;  

- Aktivitete që të promovojnë INTERESA SOCIALE përmes pjesëmarrjes së të rinjve në 
angazhime qytetare dhe si partnerë në vendimmarrje nëpërmjet nismave YOUTH VOTE ku në 
mënyrë periodike të prezantohen ide, të diskutohen nevojat e komunitetit e të votohet rreth 
tyre.  
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6. REZULTATE DHE REKOMANDIME 
 

6.1 Rezultate 
 
Krijimi i një strategjie të aktivizimit dhe të pjesëmarrjes rinore përfshirjen e njerëzve që 
shërbejnë dhe reflektojnë interesat dhe kontributet e tyre. Duke pasur parasysh veçoritë e 
përfshirjes, krijimtarisë dhe planifikimit imagjinativ, është e sigurtë se vitet e ardhshme do të 
jenë më të mirët për komunitetin e rrethit të Kurbinit. 
Në përfundim të sesioneve informuese, anketimeve në terren, aktiviteteve me fokus ndihmën 
dhe solidaritetin për familjet në nevojë si dhe të diskutimeve për përpilimin e këtij Manuali 
shikohen disa rezultate pozitive që do të kenë efekt në të ardhmen: 

- Këshilli Rinor do të synojë bashkëpunimin me stafin e Bashkisë për gjithëpërfshirje në 
shërbimet sociale, programet dhe trajnimet për kualifikim dhe ndërtim kapacitetesh si 
dhe shërbimet kulturore, argëtuese dhe sportive. 

- Këshilli Rinor do të shfrytëzojë forcën e partneriteteve dhe bashkëpunimeve me 
agjencitë ose organizatat e tjera të këtij rrethi për t'i shërbyer komunitetit. 

- Këshilli Rinor do të mbetet fleksibël në përgjigjen ndaj tendencave në ndryshim dhe 
nevojave të komunitetit në zhvillim. 

- Këshilli Rinor do të synojë angazhimin e sa më shumë të rinjve të qytetit dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit të tyre mbi rëndësinë që ka ky komunitet në vendimmarrje dhe në 
ndryshime pozitive. 

 
Përmes zhvillimit dhe zbatimit të këtij Udhëzuesi listohen edhe disa rezultate të matshme si 
vijon:  
 

1. Zhvillimi i një komuniteti të sigurt dhe të shëndoshë:  
- Promovimi i stilit të jetesës dhe mirëqenies së shëndetshme për të gjitha moshat dhe 

aftësitë; 
2. Ruajtja dhe përparimi i trashëgimisë, kulturës dhe mjedisit natyror:  
- Inkurajimi dhe promovimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve të veçanta me bazë komuniteti; 
- Festimi dhe promovimi i ngjarjeve unike dhe i arritjeve të qytetarëve; 
3. Përcjellja e përsosmërisë në qeverisjen vendore; 
- Zhvillimi i planeve afatshkurtra financiare duke përfshirë matjet e performancës; 
- Inkurajimi dhe promovimi i vullnetarizmit në komunitet; 

 
 

6.2 Rekomandime 
 
Këshilli Rinor duhet të synojë që 

- Të diskutojë e të aktivizojë krijimin e Qendrave Rinore në Mamurras, Milot e Gore të 
cilat të të funksionojnë në mënyrë të tillë në të cilën arsimimi formal plotësohet me 
metodat joformale dhe informale të edukimit për të kontribuar në proceset e zhvillimit 
dhe llogaridhënies të të rinjve.  Ky vizion është i arritshëm vetëm përmes hartimit dhe 
zbatimit të strategjive që synojnë zhvillimin e aftësive personale dhe profesionale të të 
rinjve, si në një mjedis formal e akademik ashtu edhe në një formë joformale. 

- Të kontribuojë vazhdimisht në transformimin e komunitetit përmes zhvillimit të 
udhëheqësve të rinj, përgjegjës dhe me një mentalitet të orientuar drejt produktivitetit, 
përfshirjes dhe veprimit. 

- Aktivitetet të variojnë nga edukimi për të drejtat e njeriut, zhvillimi i politikave rinore, 
aktivitetet kulturore, zhvillimi personal dhe profesional i të rinjve, programet e 
udhëheqjes etj.  

- Të ndërmarrë iniciativa në bashkëpunim me qeveriosjen vendore të cilat do të 
kontribuojë në kapërcimin e mungesës së mundësive për punësim dhe rritjen socio-
ekonomike në rrethin e Kurbinit. 
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- Të konsiderojë sfidë të madhe kontributin që do të japë për zhvillimin pozitiv e të rinjve, 
grave, grupeve vulnerabël dhe mbarë komunitetit.  

- Të nxisë ide e aktivitete për programe që ofrojnë mundësi për cilindo për të fituar pasuri 
personale dhe sociale si dhe për të nxitur zhvillimin pozitiv të komunitetit. 

 
Me kornizat dhe kompetencat e duhura, ky Këshill Rinor mund të fillojë të menaxhojë aktivitetet 
dhe organizimet në shumë shkolla duke u udhëhequr nga ideja e shkollës si qendër komunitare 
e  duke pasur prioritete dhe sfida të caktuara, sidomos kur bëhet fjalë për një mjedis 
vazhdimisht në ndryshim.  
Sfidë më vete mbetet edhe kthimi i këtij këshilli në Grup Informal i cili mund të zbatojë apo 
propozojë projekte komunitare. 
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