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Forume Rinore 
Këshillat e komunite�t duhet të shërbejnë si 
bazë për një sistem rekrea�v të bazuar në 
barazi sociale dhe me dyer të hapura për të 
gjithë komunite�n. Në përgjithësi, është 
shumë i rëndësishëm promovimi i ideve të 
reja të cilat përfshijnë mundësi të vazh-
dueshme, rritjen e objek�vave për të 
përmirësuar jetën në komunitet dhe 
partneritetet shtesë me grupet e komu-
nite�t. 
Përmes gjithë përfshirjes rinore dhe 
angazhimit konkret, Këshilli Rinor i rrethit të 
Kurbinit synon të ndërtojë një strukturë të 
qëndrueshme dhe pse jo të transformohet 
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në një Grup Informal i cili mund të angazhohet në 
zba�min e projekteve civile. 

4 Forumet Rinore, përkatësisht në Mamurras, Gorre, 
Milot e Laç Këshilli Rinor synuan të transmetojnë e të 
krijojnë qëndrueshmëri në mendësinë e në kulturën e 
të rinjve të rrethit të Kurbinit  me qëllim zhvillimin 
social të komunite�t.  Gjatë këtyre takimeve të cilat u 
drejtuan nga vetë anëtarët e Këshillit Rinor, disku�met 
u mbështetën mbi rëndësinë e respek�mit të një 
pla�orme vlerash si themel i ndër�mit të një shoqërie 
të shëndetshme si:

- Rëndësinë e përfshirjes rinore në suksesin dhe 
qëndrueshmërinë e interesave të komunite�t. 

- Ndër�min e partneriteteve me qëllimin kryesor 
përfshirjen, fuqizimin dhe zhvillimin e rinisë dhe të 
mbarë komunite�t.

- Ndër�min e marrëdhënieve të besu-
eshme dhe të ndërsjella.

- Ndarjen e përgjegjësisë për krijimin e 
grupeve rinore dhe përfshirjen e tyre.

- Respek�min e diferencave kulturore, 
moshore, sociale dhe ekonomike.

- Përshtatjen e shpejtë ndaj ndryshi-
meve në kulturë, teknologji dhe akses 
të burimeve.

- Dizenjimin e programeve rinore në 
përshtatje me stadet e zhvillimit 
rinor.

- Respek�min e gjendjeve emocion-
ale dhe fizike brenda grupeve rinore. 



EDITORIAL
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BOTA ËSHTË E TË RINJVE

A mund te mendohet dot bota pa kontribu�n e të rinjve? Është në fakt një pyetje infan�le. Mja�on të 
kthesh pak sytë nga e kaluara e bindesh që bota ka ecur përpara falë angazhimit të të rinjve. Ata kanë 
bërë revolucionet, kanë  zhvilluar ekonominë e i kanë dhënë vlera jetës kudo në botë! Sot më tepër 
se kurrë e ardhmja është në duart e të rinjve jo vetëm sepse teknologjia është më pranë tyre por edhe 
sepse tashmë e vetmja mënyrë për të siguruar liritë e të drejtat e njerëzve kudo në botë lipset 
angazhimi maksimal i tyre.
Aq me tepër në këtë vendin tonë të vogël por me një popullsi akoma të re.

As që mund të mendohej demokracia në Shqipëri pa rininë studentore  e lëvizjet e saj të mëdha që 
shënuan histori!  Megjithatë në Shqipëri nevoja për pjesëmarrjen e rinisë në jetën poli�ke e sociale 
është më shumë se domosdoshmëri, është nevojë  e ngutshme sepse:
-Brezat që  sollën demokracinë, të frymëzuar nga liria por të pamësuar me demokracinë e vërtetë, pa 
një trashëgimi kulture poli�ke qytetare, e kanë shndërruar poli�kën në një oborr ku luhen interesa 
klanore e ku pushte� riciklohet mbi bazën e show-t demokra�k. Pas 30 vitesh elita rinore e viteve 
90_të sot jo vetëm nuk po I hap rrugën brezit të ri, por po bën të gjitha përpjekjet që ta mbajë këtë 
brez jashtë poli�kës, si spektator që duartroket sipas preferencave poli�ke.
-Jeta shoqërore shqiptare ka shumë problem të trashëguara e të fituara gjatë këtyre 30 viteve ndaj 
pjesëmarrja e rinisë në jetën sociale, angazhimi I tyre në jetën publike është nevojë urgjente.
-Ka një “armik”  që i qëndron në sup rinisë së sotme përveç presionit që bën pushte�. Ky “armik” 
është teknologjia dhe rrjetet sociale që jo rrallë  e bëjnë indiferent të riun dhe e fokusojnë veprim-
tarinë e të rinjve në “revolta “ virtuale.  

Për të gjitha këto është domosdoshmëri angazhimi I të rinjve në 
shoqata rinore, në organizata sociale por edhe poli�ke. Ka sot disa 
inicia�va që e bëjnë të riun të “prek” me mendje dhe me dorë 
angazhimin në shoqëri e poli�kë. Universitetet duhet të jenë labo-
ratorët e këtyre inicia�vave. Në universitete përga�tet shkencërisht, 
psikologjikisht dhe organiza�visht brezi që shikon nga e ardhmja. 
Elitat intelektuale që punojnë në universitete frymëzojnë dhe e 
kanë detyrë parësore  nxitjen e mendimit të ri, angazhimin e të 
rinjve si qytetar, krijimin e njeriut me  një kulturë poli�ke demokra-
�ke. Dhe kultura demokra�ke do të thotë para së gjithash Pjesëmar-
rje! Në universitete duhet të gëlojnë “laboratorët” e angazhimit 
rinor. “Youth Act” është njëri prej tyre, që pranë Universite� BAR-
LETI ka tashmë një ak�vitet që cilado shoqatë apo organizim rinor 
do ta kishte për nder ta kishte partnere.

”Youth act”  ka treguar prej vitesh se të nxisësh të rinjtë të 
bëhen pjesë e jetës poli�ke e sociale , do të thotë të kesh 
ndihmuar të ardhmen e vendit, e të kesh mundësuar një 
edukim “ndryshe” nga ai klasik.
Nëse arrijmë të prodhojmë ide e nxisim ak�vite�n rinor kemi 
arritur të hedhim të sigurt një hap në krijimin e kulturës së re 
poli�ke në Shqipëri! Është detyra e të gjithëve!

Prof.As.Dr. Zamira Çavo

Dhjetor 2020
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EDITORIAL

Krahasuar me rininë tonë, mundësitë që të jep sistemi 
demokra�k  dhe bota globale për  tu informuar dhe për 
të zgjedhur të ardhmen, janë aq të shumta sa problemi 
i varësisë nga aktorë dhe faktorë që nuk varen nga t’i 
zvogëlohet gjithnjë e më tepër duke rritur në maksi-
mum përgjegjësitë e tua. 

Angazhimi i të rinjve në projekte dhe organizata jo 
qeveritare, vizita studimore, njohja dhe studimi i mod-
eleve të suksesit, etj. përveç arritjes së rezultateve mak-
simale në shkollë, prodhojnë mundësi të shumta tes�mi 
të a�ësive dhe dëshirave të secilit duke i dhëne 
mundësinë të kuptojë se nga varet e ardhmja e �j, për 
të zvogëluar efek�n e aktorëve  dhe faktorëve jo 
mbështetës dhe për të rritur përgjegjësinë individuale. 

Nga Dr.Shpë�m Cami

Tiranë, Dhjetor 2020

Teksa po lexoja një opinion të gjimnazistes Anita Leka  nga Mamurrasi  të �tulluar  “Të ardhmen e kemi 
në dorë vetë, apo të tjerët?”, të publikuar  në faqen e interne�t të YouthAct, u nxita të jap edhe unë 
një opinion rreth kësaj teme.

Së pari u ndjeva mire që një gjimnaziste kërkon përgjigje për një temë që në çdo moshë  ka vend të 
diskutohet  por e shtruar dhe analizuar nga një vajzë e moshës së gjimnazit, flet për një rini që kërkon 
të dije  dhe të përcaktojë  sa më shpejt të jetë e mundur , se nga cilët aktorë dhe faktorë do  varet e 
ardhmja e tyre. Ky është një lajm I mire që na bën të besojmë së rinia po shikon nga e ardhmja. 

Nga përvoja ime mund të them që nëse do të bëja një ndarje të varësisë së të ardhmes tonë nga vetja 
apo të tjerët, ky raport varet nga disa faktorë në momen�n që  çdo i ri  ia shtron pyetjen vetes,  por jo  
vetëm të rinjtë përballen me këtë dilemë.

Në rininë tone e ardhmja varej vetëm nga familja dhe sistemi poli�k. Asnjë alterna�ve për të ndërtuar 
të ardhmen tënde në përputhje me ëndrrat e tua, inves�min tënd  për kulturë e  dije nuk kishte. Ne 
atëherë nuk e shtronim këtë pyetje. Nëse e shtronim mund të krijonim probleme me veten dhe të 
ardhmen tonë. 

“E gjithë e ardhmja  mbase është në dorën tone” i përgjigjet vetes Anita dhe dyshimi i shprehur ne 
�alën “mbase” reflektohet në vijim të analizës saj për të gjetur një përgjigje ku thotë se “ Fatkeqësisht 
jo gjithmonë është e varur nga ne”. 

Anita ka të drejtë por  keqardhja ndaj fa�t të keq, nuk është zgjidhje.  Në këndvështrimin �m, aktorët 
dhe faktorët që ndikojnë sot tek një i ri gjimnazist  janë të shumtë,  dhe vërtet nuk varen në çdo rast 
nga ata, siç janë niveli arsimor dhe ekonomik i familjes për ta orientuar ose mbështetur financiarisht 
për të vijuar studimet në një universitet ku diplomimi të garanton një punësim të shpejtë, niveli 
arsimor dhe kulturor i mësuesve dhe emri i shkollës ku mbaron arsimin e mesëm, shoqëria, fsha�, 
qyte� dhe shte� ku rritesh. 



 Bashkëpunime 
 me autoritetet 

lokale

Për të arritur qëllimin dhe misionin e �j, 
Këshilli Rinor i rrethit të Kurbinit zhvilloi një takim me 
përfaqësues të pushte�t lokal, znj. Fatbardha Pojani, 

përfaqësuese e Bashkisë së Kurbinit 
dhe znj. Armandela Bardhi, Specialiste për 

Njësinë e Integrimit të Bashkimit Evropian dhe 
Koordinimit të Ndihmës së Huaj. 

Gjatë kë�j takimi, përfaqësuesit e Këshillit Rinor propozuan një sërë objek�vash dhe 
ak�vitetesh të cilat nxisin pjesëmarrjen e të rinjve pavarësisht grupmoshës, gjinisë, 
racës e përkatësisë etnike ekonomike e sociale. Këto objek�va e ak�vitete duhet të 
evoluojnë dhe të përshtaten me një komunitet i cili është vazhdimisht në ndryshim. 

Disa nga ak�vitetet për të cilat u kërkua mbështetje nga Bashkia janë:
- Krijimi i programeve dhe shërbimet rinore të arritshme dhe që të reflektojnë tek të 

rinjtë e komunite�t 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 iden�fikuara, duke përfshirë, por jo duke kufizuar, 

të rinjtë me nevoja të veçanta, popullatat etnike dhe kulturore të ndryshme dhe mbarë 
komunite�t.

- Promovimi i zhvillimit vullnetar të të rinjve 
nëpërmjet ngjarjeve dhe kampeve të veçanta të qyte�t. 

- Përforcimi i marrëdhënieve me partnerët jo tradicionalë për të adresuar boshllëqet më 
të gjëra në shërbimet e të rinjve dhe ndër�min e komunite�t, 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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Në muajin tetor të vi�t 2020 u organizua ak�vitete vullnetare me 
fokus shpërndarjen e paketave ushqimore për familjet në nevojë. 

Në bashkëpunim me Bashkinë e Rrethit Kurbin si dhe në 
bashkëpunim me  ins�tucione të tjera u iden�fikuan disa familje 

në nevojë në Laç e Mamurras.  
Përveç seancave të trajnimit mbi përfi�min e njohurive të ndry-

shme si dhe forumeve ndërgjegjësuese për angazhimin e të rinjve 
në vendimmarrje, të rinjtë e Kurbinit u nxitën për ak�vizim në 

shërbime në dobi të komunite�t të tyre. Të �lla ak�vitete synojnë 
rritjen e ndërgjegjësimit jo vetëm të të rinjve për bashkëpunim e 

kontribut shoqëror. Bashkëpunimi, solidarite�, tolerance kanë 
qenë në fokus të të gjitha ak�viteteve të parashikuara në këtë 
projekt. Angazhimi i të rinjve në vullnetarizëm forcon tek ata 

frymën e bashkëpunimi dhe të ak�vizimit social. Nga ana tjetër, i 
kthen ata në modele pozi�ve edhe për pjesën tjetër të komu-

nite�t duke dhënë kontribut në zhvillimin ekonomik e psikosocial. 

 Aktivitete 
Vullnetare



Sot vendi ynë po përballet seriozisht me shifra te larta të moshës së vjetër. PSE?.......Sepse sot te rinjtë e 
kë�j vendi kanë vendosur të emigrojnë për një jetë më të mirë. Ata mendojnë të ndryshojnë vetëm jetën e 
tyre. Por i dashur I RI ndalu pak. Ku po shkon kështu? Pse po bëhesh kaq egoist? Pse po mendon vetëm për 

vete?  Ndalu pak dhe mendo se si do të ishte nëse � nuk do vendosje te largoheshe. Mendo që prindërit e tu 
nuk të brak�sën deri më tani andaj dhe � mos i brak�s ata sot. Mendo se sa e bukur do të ishte jeta pranë 

familjes tënde dhe në vendin  tënd. Mendo se si do të ishte nëse � do të lu�oje për ndryshim, për një 
ndryshim që do të bënte realitet shumë ëndrra të shumë të rinjve të tjerë që ndoshta nuk e kanë mundësinë 

tënde për t'u larguar. MENDO, MENDO, MENDO. Për ata pak të rinj që po mundohen të mos brak�sin 
vendin e tyre por po lu�ojnë për të. Për ata që kanë më tepër kurajo se �. Ndoshta nuk ka shumë të �llë dhe 
arsyeja është kjo sepse shumë të tjerë mendojnë si �. Por  bëhu dhe � një mbështetje e tyre, një krah që ata 
mund të mbështeten kur të lodhen, bëhu kurajo që ata të mos dorëzohen, një anëtar më tepër në grupin e 
tyre, një shpresë më shumë për të tjerët. Ndalu dhe mos ik. Mos lejo që t'i të quhesh një frikacak që nuk 

është i zo� të lu�ojë për veten. Mos mendo se � je NJË dhe kjo nuk do të përbënte ndryshim si një më pak 
apo një më shumë sepse ka dhe mijëra të tjerë që mendojnë si �. E vërtetë një person, dy apo tre nuk janë 

të zotët të ndryshojnë asgjë por nëse ne bashkohemi sot të gjithë mund të ndryshojmë gjithçka dhe më 
kryesoren TË ARDHMEN TONË. Të gjithë së bashku të mos lejojmë të tjerët të vendosin për NE. Të gjithë së 
bashku sot ne të themi:-" MUNDEMI". NDRYSHIMI JEMI VETË NE. E ARDHMJA JONË DO TË VENDOSET NGA 

NE. UNË ,TI , NE TË GJITHË SË BASHKU MUND TË BËJMË NDRYSHIMIN!

Nga Suela Brozi – Gjimnazi Milot 
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 REFLEKSIONE 
RINORE

MENDO: -"NDRYSHIMI JEMI NE"


