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Përshkrime
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori)
“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve” u themelua në vitin 2009 me mbështetjen e
organizatës ndërkombëtare UNICEF. Përvoja e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve
prezantohet për herë të parë në shoqërinë Shqiptare dhe synon të funksionojë si
një strukturë vëzhguese, e mbështetur në nivel lokal, në lidhje me zbatimin dhe
realizimin e të drejtave të fëmijëve, duke vepruar dhe ofruar mbështjetje si pjesë e
shoqërisë civile. Observatori ka për qëllim nxitjen e përpjekjeve dhe reformave në
nivel qendror dhe lokal, në zbatim të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve.
Nëpërmjet përfaqësuesve të saj në nivel rajonal dhe në bashkëpunim me njësitë
vendore në bashki dhe komuna, Observatori mbledh informacion mbi të dhënat
nga rekordet administrative të shëndetit, arsimit, mbrojtjes sociale dhe autoriteteve
të tjera lokale. Nëpërmjet përdorimit të sistemit DevInfo databaza e pasur dhe e
konsoliduar me informacione statistikore është e aksesueshme online në faqen:
http://www.observator.org.al/odf-map/
Deri tani databaza e të dhënave të Observatorit ka qenë një burim unik i të dhënave
të disagreguara: një ndërfaqe e lehtë në përdorim lejon përdoruesin të marrë
informacion për bashkitë dhe njësitë administrative vendore në Shqipëri.

Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD)
Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD) është krijuar për të nxitur
zhvillimin rural dhe punësimin në Shqipëri, Kosovë dhe në vendet e Ballkanit në
bashkëpunim dhe me mbështetjen e CMSR / CICD Slloveni. BCCD është e angazhuar:
-

Të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe potencialin e
biznesit për bashkëpunim specifikë lokal dhe ndërkombëtar.
Të kërkojnë mënyra për tërheqjen e investimeve të reja në fushat e zhvillimit
rural.
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-

Fuqizimi i Komunitetit, mobilizimi i grupit të interesit për vendimmarrje,
krijimi i politikave lokale në dobi të nevojave dhe prioriteteve të komunitetit.
Të inkurajojë përdorimin e teknologjisë në përmirësimin e praktikës dhe
rritjen e produktivitetit.
Të sjellë së bashku aktorët që nxisin vetë-qëndrueshmëri dhe zhvillim
institucional.
Të promovojë dhe lehtësojë proçesin e afrimit në tregjet evropiane.

E gjithë puna, produktet, raportet, kapacitetet e stafit janë të pasqyruara në faqen
zyrtare të BCCD: www.bccd.al
Raporti analitik “Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre”
është realizuar në kuadër të zbatimit të nismës “Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit
për llogaridhënien e zyrtarëve publikë”. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e autorit,
opinioni i shprehur në të nuk është domosdoshmërisht opinion i AMSHC-së. Raporti
ka si qëllim të analizoj mobilizimin e të rinjve për llogaridhënien e zyrtarëve publikë,
sipas 4 shtyllave kryesore:
a)
b)
c)
d)

Njohuritë e të rinjve;
Perceptimi i të rinjve;
Bindjet/qendrimet e të rinjve;
Veprimet e të rinjve.

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Falenderime
Ky raport analitik, vjen si një produkt i nismës “Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit
për llogaridhënien e zyrtarëve publikë” gjatë periudhës Prill- Dhjetor 2015.
Falë kontributit, përkushtimit dhe ekspertizes se bashkëpunëtorëve të Observatorit
dhe BCCD, u bë i mundur realizimi i këtij dokumenti analitik, ndër të parët në
vend që ka synuar të nxjerr në pah perceptimin e të rinjve mbi llogaridhënien dhe
transparencën e zyrtarëve publikë. Plotësimi i pyetësorëve me të rinjtë përgjatë
dëgjimeve publike, si edhe në takimet periodike pas zgjedhjeve lokale u bë i
mundur nga Znj. Jonida Rustemaj dhe Znj. Migena Vallja, përpunimi i të dhënave të
mbledhura si dhe analiza nga Znj. Eridjona Kica, MA.
Në saj të punës së përkushtuar të ekspertëve lokalë dhe stafit të Observatorit dhe
BCCD, u bë e mundur mbledhja e informacioneve në lidhje me perceptimet, njohjet,
qëndrimet/ bindjet dhe veprimet e të rinjve për interesat dhe prioritetet e tyre në
Fier dhe në Vlorë. Ky studim u realizua nën drejtimin dhe vëmendjen e Drejtores
Ekzekutive të Observatorit, Elma Tërshana, PhD (c) dhe Drejtores Ekzekutive të
BCCD, Elvana Zhezha.
Ju jemi mirënjohës gjithashtu dhe përfaqësuesve të Institucioneve të ndryshme,
përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësuesve të qendrave rinore dhe sociale, dhe të
rinjve të cilët kanë marrë pjesë aktivisht në takimet e zhvilluara dhe janë mobilizuar
për të lobuar për të drejtat e tyre. Kontributi dhe bashkëpunimi institucional i ofruar
ndaj ekspertëve të Observatorit dhe BCCD ka qenë thelbësor për mbarëvajtjen e
aktiviteteve të planifikuara në kuadër të nismës “Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit
për llogaridhënien e zyrtarëve publikë”.
Dhe së fundmi gjejmë rastin për të falënderuar Agjencinë për Mbështetjen e
Shoqërisë Civile (AMSHC), që financoi këtë nismë.
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Përmbledhje ekzekutive
Raporti analitik “Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre”
është realizuar në kuadër të zbatimit të nismës “Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit
për llogaridhënien e zyrtarëve publikë”, zbatuar nga Observatori për të Drejtat e
Fëmijëve dhe financuar nga AMSHC. Qëllimi i përgjithshëm është rritja e pjesëmarrjes
dinamike të të rinjve në mënyrë që të jenë qytetarë aktivë, protagonistë të zhvillimit
të tyre. Kjo nismë ka ndihmuar dhe mbështetur të rinjtë (18-25 vjeç), që të marrin
pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrje, në ndërtimin e një komuniteti që i mban
zyrtarët publikë të përgjegjshëm.
Aktivitetet e zhvilluara në kuadër të nismës janë:





Trajnimet informative dhe ndërgjegjësuese për të rinjtë
Dëgjimet publike
Takimet pas- zgjedhore
Ndjekja e sesioneve të dëgjimeve publike

Për mbledhjen e të dhënave të të rinjve janë përdorur:
 Pyetësori i matjes së perceptimit të të rinjve, i ndarë në 3 sesione
Sesioni I: Informacion i përgjithshëm mbi të rinjtë.
Sesioni II: Informacion i përgjithshëm mbi votimin, pjesëmarrjen e të rinjve dhe
llogaridhënien e zyrtarëve publikë.
Sesioni III: Informacion i përgjithshëm mbi perceptimin e të rinjve mbi zyrtarët
publikë.
Të gjitha sesionet mbledhin informacion të përgjithshëm mbi të rinjtë e deri tek
perceptimet dhe bindjet e tyre individuale mbi votimin, pjesëmarrjen aktive,
karakteristikat e një vendimmarrësi etj. Pyetësori (4 faqe) është përdorur për
mbledhjen e të dhënave për matjen e perceptimeve dhe ndryshimeve të qendrimeve
të tyre pas trajnimeve dhe zgjedhjeve lokale.

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë


Pyetësori me të rinjtë Fier dhe Vlorë, i përbërë nga 4 pyetje:
3-pyetje të mbyllura
1-pyetje e hapur

Ky pyetësor është plotësuar nga të rinjtë gjatë dëgjimeve publike midis të rinjve
dhe kandidatëve për kryetar bashkie.
Raporti analitik “Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre”
është ndarë në katër linja, të cilat janë:
a) Linja e parë: Njohuritë e të rinjve për votimin, pjesëmarrjen e të rinjve dhe
llogaridhënien e zyrtarëve publikë në vendndodhjet e tyre lokale;
b) Linja e dytë: Perceptimi i të rinjve- dhe matja e nivelit të perceptimit të të
rinjve para dhe pas trajnimeve/ dëgjimeve publike. Për matjen e kësaj linje,
janë përdorur metodat kërkimore si pyetësori përshkrues.
c) Linja e tretë: Bindja/qendrimi i të rinjve ndaj politikave të planifikuara ose të
ndërmarra nga vendimmarresit politikë.
d) Linja e katërt: Veprimet e të rinjve në kuadër të mobilizimit të tyre dhe
nivelit të pjesëmarrjes në vendimmarrje.
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Gjetjet kryesore


Të rinjtë e grupmoshës 15-18 vjeç përbëjnë një kategori të rëndësishme
në Bashkinë Fier. Numri i të rinjve 15-18 vjeç për Bashkinë Fier sipas ndarjes
së re administrative është 11824 të rinj në vitin 2014. Ndërkohë përqindja
e të rinjve të kësaj grupmoshe të Bashkisë Fier në raport me popullatën
rezulton 6.03 % në vitin 2014, sipas ndarjes së re administrative.



Të rinjtë e grupmoshës 15-18 vjeç përbëjnë një kategori të rëndësishme
në Bashkinë Vlorë. Numri i të rinjve 15-18 vjeç për Bashkinë Vlorë sipas
ndarjes së re administrative është 11663 të rinj në vitin 2014. Ndërkohë
përqindja e të rinjve të kësaj grupmoshe të Bashkisë Vlorë në raport me
popullatën rezulton 6.01 % në vitin 2014, sipas ndarjes së re administrative.



Pjesëmarrje e lartë e të rinjve në sesionet e trajnimeve ndërgjegjësuese dhe
në dëgjimet publike me kandidatët. Në sesionin e trajnimeve, u trajnuan
5.7 % më shumë të rinj se planifikimi. Ndërsa në dëgjimet publike morën
pjesë 110 % më shumë të rinj se planifikimi.



Aktivizimi i të rinjve gjatë sesionit të pyetjeve në qytetet Fier dhe Vlorë.



Ndikimi në perceptimin dhe qendrimin e të rinjve pas trajnimeve dhe pas
dëgjimeve publike, e cila u mat nëpërmjet pyetësorëve (pas dëgjimeve
publike), nga të cilët: 83.33 % e të rinjve në Fier dhe 81 % e të rinjve në
Vlorë janë ndikuar në ndryshimin e perceptimit dhe qendrimeve nga ky
aktivitet.



Nga të rinjtë e pyetur në Fier dhe në Vlorë rezulton se një numër i
konsiderueshëm i tyre mendon se mund të rregjistrohesh në cfarëdolloj
zone për të votuar. Ky numër është më lartë në qytetin e Vlorës, në të cilin
15 prej të rinjve të pyetur (30%) mendojnë së mund të rregjistrohesh në
cfarëdolloj zone për të votuar. Ndërsa në qytetin e Fierit 9 prej të rinjve
(18%) nuk e dinë se në cilën zonë mund të rregjistrohesh për të votuar.



79.37% e të rinjve vlonjat dhe 45.83% e të rinjve fierak, mendojnë se
mosprezenca e të gjithë kandidatëve të legjitimuar në një përballje më ta
lidhet me neglizhencën, mosballafaqimin dhe tërheqjen.



Trajnimet dhe takimet e zhvilluara për rritjen e pjesëmarrjes dhe
angazhimit të të rinjve për çëshjte sensitive dhe me rëndësi, kanë ndikuar
në perceptimin e të rinjve. 83.33 % e të rinjve fierak dhe 81% e të rinjve
vlonjat, prezenca në dëgjimin publik mbi nevojat dhe kërkesa e tyre ka
ndikuar në peceptimin e tyre mbi kandidatët për kryetar bashkie.



Të rinjtë e qyteteve në Fier dhe Vlorë kanë nivele të ndryshme të interesit

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
për politikën. Shumica e të rinjve fierak (44 %) dhe vlonjat (30 %) shprehen
se niveli i interesit mbi politikën është i mjaftueshëm.


Sporti ka qenë prioriteti më pak i vlerësuar/ votuar nga të rinjtë në Fier (2)
dhe Vlorë (1).



83.33 % e të rinjve fierak dhe 81% e të rinjve vlonjat, prezenca në dëgjimin
publik mbi nevojat dhe kërkesa e tyre ka ndikuar në peceptimin e tyre mbi
kandidatët për kryetar bashkie. Ndërsa 16.67% e të rinjve në Fier dhe 19% e
të rinjve në Vlorë, dëgjimi i kandidatëve për kryetar bashkie, nuk ka ndikuar
në ndryshimin e perceptimeve mbi kandidatët.



Shumica e të rinjve fierak (23 të rinj) shprehen se vlerësojnë më tepër
komunikimin e kandidatit ndërsa shumica e të rinjve vlonjat (17 të rinj)
vlerësojnë më tepër programin e duhur që duhet të paraqes një kandidat
për Kryetar Bashkie.



Shumica prej të rinjve fierak (86 %) dhe vlonjat (70 %) shprehen se është
detyrë e cdokujt të votojë.



Pjesa më e madhe e të rinjve në Fier, shprehen se burimi i nxitjes/ frymëzimit
i të rinjve për të votuar janë prindërit dhe anëtarët e familjes, ndërsa të rinjtë
në Vlorë shprehen se janë frymëzuar dhe nxitur për të votuar nga trajnimet.



Shumica e të rinjve fierak (68 %) dhe vlonjat (70 %) janë të sigurtë se vota e
tyre mund të sjellë ndryshim.



Shumica e të rinjve fierak (19 të rinj) vlerësojnë punësimin si prioritet të
një vendimmarrësi lokal. Ndërsa shumica e të rinjve vlonjat (16 të rinj)
vlerësojnë rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje si prioritet të
një vendimmarrësi local.



Të rinjtë fierak vlerësojnë platformën e duhur qeverisëse të Kryetarit të
Bashkisë me më pak pikë (184 pikë).



Shumica e të rinjve fierak vlerësojnë më shumë nivelin arsimor si tiparin
më të rëndësishëm të një lideri të mirë. Ndërsa shumica e të rinjve vlonjat
vlerëosjnë më tepër platformën e duhur qeverisëse.



E përbashkëta e të rinjve fierak dhe vlonjat mbi qendrimin ndaj një lideri
të mirë është se vlerësojnë më pak vizionin që duhet të ketë një lider për
zonën e tij/ saj.



60 % e të rinjve vlonjat të anketuar dhe 52 % e të rinjve fierak të anketuar
kanë votuar në zgjedhjet lokale të 21 Qershorit, ndërsa pjesa tjetër nuk
kanë votuar.

13

14

RAPORT ANALITIK

Mobilizimi i rinisë
dhe i komunitetit për
llogaridhënien e zyrtarëve
publikë
Të dhëna demografike dhe përshkrim i të rinjve në Fier.
Bashkia Fier, sipas ndarjes së re administrative (Fier, Qendër, Libofshë, Topojë,
Mbrostar, Dërmenas, Portëz, Levan, Frakull, Cakran) ka një popullsi prej 196094
banorë1. Duke e përllogaritur me numrin total të popullsisë në nivel kombëtar
(4214808 banorë), rezulton se 4.65%2 e popullsisë ndodhet në Bashkinë Fier.
Në Bashkinë Fier sipas ndarjes së re administrative (Bashkia Fier + 9 njësitë vendore),
numri i familjeve përllogaritet 54360 familje. Duke e përllogaritur me numrin total të
familjeve në nivel kombëtar (1215064 familje), rezulton se 4.47% e familjeve shqiptare
ndodhet në Bashkinë Fier, sipas ndarjes së re administrative. Fëmijët (grupmosha 0-18
vjeç) përbëjnë një kategori të rëndësishme në Bashkinë Fier.
Të rinjtë e grupmoshës 15-18 vjeç përbëjnë një kategori të rëndësishme në
Bashkinë Fier.
Numri i të rinjve 15-18 vjeç për Bashkinë Fier sipas ndarjes së re administrative është
11824 të rinj në vitin 2014. Ndërkohë përqindja e të rinjve të kësaj grupmoshe të
Bashkisë Fier në raport me popullatën rezulton 6.03 % në vitin 2014, sipas ndarjes
së re administrative.
1
2

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme, Tiranë.
Përllogaritje e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Karakteristikat kryesore të të rinjve në Fier janë:









Të rinjtë kanë energjinë, aftësinë, inteligjencën, kreativitetin, idetë novatore.
Të rinjtë Fier kanë një shkallë të lartë të frekuentimit të shkollës. Në Bashkinë
Fier sipas ndarjes së re administrative janë 63 shkolla 9- vjeçare (54 publike
dhe 9 private)
Në Bashkinë Fier sipas ndarjes së re administrative janë 25 shkolla të mesme
(15 publike dhe 10 private).
Ndërsa Bashkia Fier, pa zonat që i bashkohen, ka numrin më të lartë të
shkollave private sesa publike (6 publike dhe 10 private).
Çdo vit rreth 1200 maturantë ndjekin arsimin e lartë.
Shkalla e përgjithshme e papunësisë në Fier është në nivelin 28.7% të
totalit të popullsisë.
Ndërsa shkalla e papunësisë së të rinjve në Fier është rreth 56%.
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Prioritetet e të rinjve të Bashkisë Fier janë si vijon:









Punësimi i të rinjve si pjesë e një plani të mirëfilltë vjetor lokal
Shtimi i ambjenteve për argëtimin e të rinjve (park, kënd lojërash, hapësira
të gjelbërta dhe të pastra)
Hapja e Klubeve sportive dhe rinore
Krijimi i mundësive për hapjen dhe funksionimin e një Kinemaje në qytet
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore
Vijëzimi i rrugëve në institucionet publike (si shkollat, kopshtet, spitalet,
qendrat shëndetësore etj)
Vendosja e semaforëve
Buxhet i veçantë vjetor në zërin e investimeve për të rinjtë

Të dhëna demografike dhe përshkrim i të rinjve në Vlorë
Bashkia Vlorë sipas ndarjes së re administrative (Vlorë, Qendër, Novoselë,
Shushicë, Orikum).
Në Bashkinë Vlorë sipas ndarjes së re administrative (Bashkia Vlorë + 4 njësitë
vendore), popullsia përllogaritet 193924 banorë. Duke e përllogaritur me numrin
total të popullsisë në nivel kombëtar (4214808 banorë), rezulton se 4.60% e
popullsisë ndodhet në Bashkinë Vlorë.
Në Bashkinë Vlorë sipas ndarjes së re administrative (Bashkia Vlorë + 4 njësitë
vendore), numri i familjeve përllogaritet 55278 familje. Duke e përllogaritur me
numrin total të familjeve në nivel kombëtar (1215064 familje), rezulton se 4.54% e
familjeve shqiptare ndodhet në Bashkinë Vlorë, sipas ndarjes së re administrative.
Të rinjtë e grupmoshës 15-18 vjeç përbëjnë një kategori të rëndësishme në
Bashkinë Vlorë.
Numri i të rinjve 15-18 vjeç për Bashkinë Vlorë sipas ndarjes së re administrative është
11663 të rinj në vitin 2014. Ndërkohë përqindja e të rinjve të kësaj grupmoshe të
Bashkisë Vlorë në raport me popullatën rezulton 6.01 % në vitin 2014, sipas ndarjes
së re administrative.
Karakteristikat kryesore të të rinjve në Vlorë janë:




Në vitin 2013 është lancuar Strategjia e Rinisë për Qarkun e Vlorës
http://issuu.com/vlorayouthcenter/docs
Në periudhën 2013-2014 është hartuar Plani i Veprimit për Rininë në
Bashkinë Vlorë 2013-2015.

http://issuu.com/vlorayouthcenter/docs

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Në bashkinë Vlorë funksionon Parlamenti Rinor.



Së fundmi është hapur Qendra Rajonale Rinore Vlorë, në varësi të Shërbimit
Kombëtar të Rinisë.
Aktivitetet lidhur me të rinjtë, të organizuara nga Bashkia Vlorë kanë qenë
përgjithësisht aktivitete kulturore, sportive në ditë të caktuara të vitit,
përgjithësisht hapja e sezonit Turistik, dita e Rinisë etj.

Prioritetet e të rinjve të Bashkisë Vlorë janë si vijon:
 Punësimi i të rinjve si pjesë e një plani të mirëfilltë vjetor lokal
 Shtimi i ambjenteve për argëtimin e të rinjve (park, kënd lojërash, hapësira
të gjelbërta dhe të pastra)
 Hapja e Klubeve sportive dhe rinore
 Krijimi i mundësive për hapjen dhe funksionimin e një Kinemaje në qytet
 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore
 Vijëzimi i rrugëve në institucionet publike (si shkollat, kopshtet, spitalet,
qendrat shëndetësore etj)
 Vendosja e semaforëve
 Buxhet i veçantë vjetor në zërin e investimeve për të rinjtë

Sfidat dhe barrierat gjatë zbatimit të nismës
mobilizuese me të rinjtë
Gjatë zbatimit të nismës mobilizuese me të rinjtë, një ndër vështirësitë e ndeshura
ishte përballja e kandidatëve me të rinjtë në seancën e dëgjimit publik. Për zgjidhjen
e këtij problemi, janë shfrytëzuar të gjitha format e komunikimeve dhe takimeve me
të gjithë kandidatët. Secili prej tyre pasi është njoftuar zyrtarisht, i është komunikuar
qëllimi i takimit, që mbi të gjitha është një përballje e kandidatëve me të rinjtë e
qyteteve përkatëse dhe jo midis kandidatëve mes njeri-tjetrit. Në Fier që në fillim
është marrë konfirmimi i kandidatit të djathë, ndërsa 2 kandidatët e tjerë deri në fund
nuk konfirmuan pjesëmarrjen në takim. Në Vlorë që në fillim është marrë konfirmimi
i kandidatit të pavarur, edhe më pas i kandidatit të djathtë. Ndërsa ditën që do
zhvillohej dëgjimi publik, kandidati i djathtë nuk pranoi të vinte në takim përballë
kandidatit të pavarur për të mos rritur kredencialet e kandidatit të pavarur. Të gjitha
takimet e realizuara për të siguruar konfirmimin e pjesëmarrjes së kandidatëve në
takim, janë dokumentuara në relacione të posaçme takimesh në Fier dhe në Vlorë.
Një tjetër barrierë e ndeshur gjatë zbatimit të nismës lidhet me organizimin e
takimeve pas zgjedhore me Kryetarët e Bashkisë Fier dhe Vlorë. Vështirësia ka
ardhur më së shumti nga vetë titullarët dhe përfaqësuesit e Bashkive përkatëse për
të organizuar një përballje me të rinjtë për prioritetet dhe nevojat e tyre.
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Impakti dhe vlerësimi i nismës me të rinjtë
Disa prej rezultateve të projektit që kanë ndikuar tek target grupi (të rinjtë 18-24
vjeç) janë:
1. Pjesëmarrje e lartë e të rinjve në sesionet e trajnimeve ndërgjegjësuese dhe në
dëgjimet publike me kandidatët. Në sesionin e trajnimeve, ishin parashikuar 70
të rinj, ndërkohë u trajnuan 74 të rinj (5.7 % më shumë se planifikimi). Ndërsa
në dëgjimet publike ishin parashikuar 70 të rinj pjesëmarrës, ndërkohë morën
pjesë 147 të rinj (110 % më shumë se planifikimi).
2.

Aktivizimi i të rinjve gjatë sesionit të pyetjeve në qytetet Fier dhe Vlorë, të cilët
drejtuan pyetje të drejtëpërdrejta ndaj kandidatëve për kryetar të Bashkisë
Fier dhe Vlorë. Pyetjet e drejtuara prej target grupit të kësaj nisme, shprehnin
interesat, nevojat dhe shqetësimet themelore të të rinjve.

3.

Ndikimi në perceptimin dhe qendrimin e të rinjve pas trajnimeve dhe pas
dëgjimeve publike të ofertave/ programeve për të rinjtë nga ana e kandidatëve
për kryetar të Bashkisë. Kjo u mat nëpërmjet pyetësorëve (pas dëgjimeve
publike), nga të cilët: 83.33 % e të rinjve në Fier dhe 81 % e të rinjve në Vlorë
janë ndikuar në ndryshimin e perceptimit dhe qendrimeve nga ky aktivitet.

Përgjatë muajve Shtator- Tetor 2015, Observatori dhe BCCD realizuan anketime me
të rinjtë e qytetit Fier dhe Vlorë. Në qytetin Fier janë anketuar 50 të rinj, prej të cilëve:
-

44 meshkuj (88 %);
6 femra (12 %).

Target grupi i pyetur i përket moshës 18- 20 vjecare, me arsim të mesëm.
Grafikë 1: Numri i të rinjve të anketuar në Fier
Femra
12%
Meshkuj
88%

Në qytetin Vlorë janë anketuar 50 të rinj, prej të cilëve:
-

27 meshkuj (54 %);
23 femra (46 %).

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Target grupi i pyetur i meshkujve i përket ne 70% arsimit të mesëm dhe në 30%
arsimit të lartë. Ndërsa target grupi i vazjave të pyetura i përket në 52 % arsimit të
mesëm dhe në 48% arsimit të lartë.
Grafikë 2: Numri i të rinjve të anketuar në Vlorë
Meshkuj të anketuar në Vlorë

arsim i lartë
30%
arsim i mesëm
30%

Femra të anketuar në Vlorë

arsim i lartë
48%

arsim i mesëm
52%
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Linja e parë:
Njohuritë e të rinjve
Përgjatë kësaj linje nëpërmjet teknikave kërkimore të përdorura është synuar
mbledhja e të dhënave të të rinjve për votimin, pjesëmarrjen e të rinjve dhe
llogaridhënien e zyrtarëve publikë në vendndodhjet e tyre lokale.
Për të matur njohuritë e të rinjve janë analizuar cështje dhe pohime të ndryshme
mbi zgjedhjet, procesin dhe aktorët që knë të drejtën e votës. Nga të rinjtë e pyetur
në Fier dhe në Vlorë rezulton se një numër i konsiderueshëm i tyre mendon se
mund të rregjistrohesh në cfarëdolloj zone për të votuar. Ky numër është më lartë
në qytetin e Vlorës, në të cilin 15 prej të rinjve të pyetur (30%) mendojnë së mund të
rregjistrohesh në cfarëdolloj zone për të votuar. Ndërsa në qytetin e Fierit 9 prej të
rinjve (18%) nuk e dinë se në cilën zonë mund të rregjistrohesh për të votuar. Ndërsa
numri i të rinjve që kanë njohuri se për të votuar duhet të rregjistrohesh në zonën
në të cilën banon dhe je i rregjistruar është pothuajse i njëjtë- 35 në Fier (70%) dhe
34 në Vlorë (68%).
Grafikë 3: Përqindja e të rinjve mbi njohuritë për pohimin “Mund të rregjistrohesh në
cfarëdolloj zone për të votuar”.
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Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Të gjithë të rinjtë e pyetur në Vlorë 50 të rinj (100 %) janë dakort mbi pohimin duhet
të jesh 18 vjeç e sipër për të votuar. Ndërsa në Fier, 2 prej të rinjve (4 %) shprehen se
kjo është e gabuar.
Grafikë 4: Përqindja e të rinjve mbi njohuritë për pohimin “Duhet të jesh 18 vjec e sipër
për të votuar”.
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Të gjithë të rinjtë e pyetur në Vlorë 50 të rinj (100 %) janë dakort mbi pohimin se
nevojitet një mjet identifikimi për të votuar. Ndërsa në Fier, 1 prej të rinjve (2 %)
shprehen se kjo është e gabuar edhe 1 prej të rinjve (2 %) shprehen se nuk e dinë.
Grafikë 5: Përqindja e të rinjve mbi njohuritë për pohimin “Nevojitet një mjet identifikimi
për të votuar”
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Votimi familjar është një praktikë e gabuar, por e përsëritur shumë herë në realitetin
shqiptar. Të rinjtë e qyteteve Fier dhe Vlorë janë pyetur për matjen e perceptimeve
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të tyre mbi njohuritë nëse kryefamiljari mund të votoj edhe për një anëtar tjetër të
familjes që nuk është prezentë ditën e votimit. Shumica e të rinjve të qytetit Fier
janë shprehur se ky veprim është i gabuar (44 të rinj) ndërsa në Vlorë 48 të rinj. Në
Fier, 3 prej të rinjve janë shprehur se ky është një pohim i vërtetë. Ndërkohë 3 prej
të rinjve në Fier dhe 2 në Vlorë janë shprehur se nuk e dinë nëse kryefamiljari mund
të votoj edhe për një anëtar tjetër të familjes që nuk është prezentë ditën e votimit.
Grafikë 6: Numri i të rinjve mbi njohuritë për pohimin “Kryefamiljari mund të votoj edhe
për një anëtar tjetër të familjes që nuk është prezentë ditën e votimit”.
Fier

Vlorë

0
48

2

3
44

E vërtetë

E gabuar

3

Nuk e di

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Linja e dytë:
Perceptimi i të rinjve
Përgjatë kësaj linje është synuar matja e nivelit të perceptimit të të rinjve para dhe
pas trajnimeve/ dëgjimeve publike. Për matjen e kësaj linje, janë përdorur metodat
kërkimore si pyetësor përshkrues.
Nga të shënat e mbledhura me të rinjtë rezulton se 72 (50 në Vlorë dhe 22 në Fier)
prej 111 të rinjve të pyetur, e perceptojnë mungesën e kandidatit/ëve në takim si
neglizhencë, mosballafaqim dhe tërheqje. Ndërsa 34 prej 111 të rinjve mendojnë
se mos prezenca në takim lidhej me mungesën e llogaridhënies. Ndërsa një pjesë
shumë e ulët (5 të rinj, nga të cilët 4 në Fier dhe 1 në Vlorë) mendojnë se një fakt i
tillë lidhet me mosinteresimin e vendimmarrësve me të rinjtë dhe arrogancën.
Grafikë 7: Perceptimi i të rinjve mbi mungesën e kandidatit/ëve në Fier dhe Vlorë
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E shprehur në përqindje, rezulton se 79.37% e të rinjve vlonjat dhe 45.83% e të
rinjve fierak, mendojnë se mosprezenca e të gjithë kandidatëve të legjitimuar në
një përballje më ta lidhet me neglizhencën, mosballafaqimin dhe tërheqjen.
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Grafikë 8: Përqindja e perceptimit të të rinjve mbi mungesën e kandidatit/ëve në Fier
dhe Vlorë
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Trajnimet dhe takimet e zhvilluara për rritjen e pjesëmarrjes dhe angazhimit të të
rinjve për çëshjte sensitive dhe me rëndësi, kanë ndikuar në perceptimin e të rinjve.
Dëgjimet publike midis të rinjve dhe kryetarëve të Bashkisë ka patur një ndikim në
perceptimin e të rinjve- në lidhje me programin politik dhe investimet e projektuara
për t’u ndërmarrë.
91 të rinj (51 në Vlorë dhe 40 në Fier) nga 111 në total, kanë ndryshuar perceptim
në saj të pjesëmarrjes në dëgjimin publik- dhe dikutimit mbi programet bashkiake
me në fokus të rinjtë.
Grafikë 9: Perceptimi i të rinjve mbi kandidatët gjatë dëgjimeve publike në Fier dhe Vlorë
Ndikimi i takimit në perceptimin për kandidatë
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E shprehur në përqindje, rezulton se 83.33 % e të rinjve fierak dhe 81% e të rinjve
vlonjat, prezenca në dëgjimin publik mbi nevojat dhe kërkesa e tyre ka ndikuar në
peceptimin e tyre mbi kandidatët për kryetar bashkie. Ndërsa 16.67% e të rinjve në

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Fier dhe 19% e të rinjve në Vlorë, dëgjimi i kandidatëve për kryetar bashkie, nuk ka
ndikuar në ndryshimin e perceptimeve mbi kandidatët.
Grafikë 10: Përqindja e perceptimit të të rinjve mbi mungesën e kandidatit/ëve në Fier
dhe Vlorë
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Të rinjtë e qyteteve në Fier dhe Vlorë kanë nivele të ndryshme të interesit për
politikën. Shumica prej të rinjve të pyetur në Fier (22 të rinj) dhe në Vlorë (15 të
rinj) shprehen se kanë mjaftueshëm interes për cfarë ndodh në politikë. Një numër
relativisht i madh i të rinjve në Fier shprehen se kanë aspak interes për politikën. Një
gjetje me rëndësi është një numër i lartë i të rinjve vlonjat (13 të rinj) të cilët kanë
shumë interes për politikën.
Grafikë 11: Niveli i interesit të të rinjve mbi cfarë ndodh në politikë në Fier dhe Vlorë
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Perceptimi dhe niveli i interesit të të rinjve mbi politikën e shprehur në përqindje
rezulton:
-

Shumica e të rinjve fierak (44 %) dhe vlonjat (30 %) shprehen se niveli i
interesit mbi politikën është i mjaftueshëm.
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-

Një pjesë e rëndësishme e të rinjve fierak (24 %) shprehen se niveli i interesit
mbi politikën është aspak.
Një pjesë e rëndësishme e të rinjve vlonjat (26 %) shprehen se niveli i
interesit mbi politikën është shumë i lartë.

Grafikë 12: Përqindja e nivelit të interesit të të rinjve mbi cfarë ndodh në politikë në Fier
dhe Vlorë
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Të rinjtë janë pyetur mbi cështjet më të rëndësishme aktuale, shoqërore dhe politike
në Shqipëri. Cështjet mbi të cilat të rinjte shfaqin më shumë interes janë: Arsimi,
sporti, varfëria, komuniteti Rom, Shëndetësia, Lirimi i hapësirave publike, punësimi i
të rinjve, kabinete në shkolla, qendra rinore, korrupsioni, bazë materiale për praktikat
profesionale, ndershmëri politike, investime, infrastrukturë rrugore, rritja e sigurisë,
cështjet e pastrimit në qytet, qendra sportive, informaliteti, dekriminalizimi, kinema.
Një ndër aspketet e rëndësishme që është analizuar mbi perceptimet e të rinjve
është niveli i njohurisë mbi atë që ndodh në politikë.
-

Shumica e të rinjve fierak (24 të rinj) dhe vlonjat (23 të rinj) shprehen se
niveli i njohurive të tyre mbi politikën është i mjaftueshëm.
Një pjesë e konsiderueshme e të rinjve fierak (15 të rinj) dhe vlonjat (13 të
rinj) shprehen se niveli i njohurive të tyre mbi politikën është i pakët.
Asnjë prej të rinjve fierak nuk shprehet se niveli i njohurive të tyre mbi
politikën është pothujase i lartë.
Një numër i ulët i të rinjve vlonjat (2 të rinj) shprehen se nuk kanë njohuri
mbi politikën.

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
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Grafikë 13: Niveli i njohurive të të rinjve mbi atë që ndodh në politikë në Fier dhe Vlorë
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Niveli i njohurive të të rinjve mbi atë që ndodh në politikë shprehet si më poshtë:
-

Shumica e të rinjve fierak (48 %) dhe vlonjat (46 %) shprehen se niveli i
njohurive të tyre mbi politikën është i mjaftueshëm.
Një pjesë e konsiderueshme e të rinjve fierak (30 %) dhe vlonjat (26 %)
shprehen se niveli i njohurive të tyre mbi politikën është i pakët.
0 % e të rinjve fierak nuk shprehen se niveli i njohurive të tyre mbi politikën
është pothujase i lartë.
Një numër i ulët i të rinjve vlonjat (4 %) shprehen se nuk kanë njohuri mbi
politikën.

-

Axis Title

Grafikë 14: Përqindja e njohurive të të rinjve mbi politikën në Fier dhe Vlorë
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Një ndër aspektet e analizuara është qendrimi i të rinjve në Fier ndaj politikës dhe
zgjedhjeve. Në tabelën më poshtë shprehet përqindja e qendrimeve të të rinjve në
Fier në pohime të ndryshme ndaj politikës dhe zgjedhjeve.
Tabelë 1: Përqindja e qendrimeve të të rinjve në Fier në pohime të ndryshme ndaj
politikës dhe zgjedhjeve
Shumë
I/e
Nuk jam Aspak
Dakort
dakort
pavendosur dakort dakort
Zgjedhjet elektorale janë një
mundësi për të ushtruar të
drejtën legjitime të votimit
Unë dua që të kem një zë në
proçesin politikbërës dhe
vendimmarrës të Bashkisë ku jetoj
Të jesh aktiv në politikë është një
humbje kohe/ kohë e shpenzuar
dëm
Nuk ka ndonjë politikan ose parti
që të përfaqësoj këndvështrimet
dhe bindjet e mia
Gjuha që përdorin politikanët
është e vështirë për t’u kuptuar
Kur të rinjtë përfshihen në
politikë ata me të vërtetë mund të
sjellin një ndryshim në drejtimin
e vendit
Kryetari i Bashkisë duhet të
përfshijë qytetarët e njësisë së
tij në marrjen e vendimeve që
ndikojnë drejtëpërdrejtë tek ata

52 %

34 %

6%

4%

4%

42 %

32 %

14 %

4%

8%

14 %

10 %

20 %

28 %

28 %

6%

26 %

32 %

30 %

6%

16 %

20 %

10 %

40 %

14 %

48 %

34 %

6%

8%

4%

50 %

26 %

14 %

2%

8%

Në tabelën e mëposhtme paraqitet përqindja e qendrimeve të të rinjve në Vlorë në
pohime të ndryshme ndaj politikës dhe zgjedhjeve.
Tabelë 2: Përqindja e qendrimeve të të rinjve në Vlorë në pohime të ndryshme ndaj
politikës dhe zgjedhjeve

Zgjedhjet elektorale janë një
mundësi për të ushtruar të
drejtën legjitime të votimit

Shumë
dakort

Dakort

54 %

44 %

I/e
Nuk jam Aspak
pavendosur dakort dakort
2%

0%

0%

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Unë dua që të kem një zë në
proçesin politikbërës dhe
vendimmarrës të Bashkisë ku jetoj
Të jesh aktiv në politikë është një
humbje kohe/ kohë e shpenzuar
dëm
Nuk ka ndonjë politikan ose parti
që të përfaqësoj këndvështrimet
dhe bindjet e mia
Gjuha që përdorin politikanët
është e vështirë për t’u kuptuar
Kur të rinjtë përfshihen në politikë
ata me të vërtetë mund të sjellin
një ndryshim në drejtimin e
vendit
Kryetari i Bashkisë duhet të
përfshijë qytetarët e njësisë së
tij në marrjen e vendimeve që
ndikojnë drejtëpërdrejtë tek ata

Shumë
dakort

Dakort

I/e
Nuk jam Aspak
pavendosur dakort dakort

52 %

39%

8%

2%

0%

2%

4%

18 %

68 %

8%

0%

18 %

22 %

56 %

4%

0%

10 %

46 %

38 %

6%

46 %

46 %

6%

2%

4%

48 %

46 %

4%

2%

0%
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Linja e tretë:
Bindje/qendrimi i të rinjve
Në këtë linjë është synuar evidentimi i bindjeve dhe qendrimit të të rinjve ndaj
politikave të planifikuara ose të ndërmarra nga vendimmarresit politikë.
Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë shënon një moment të rëndësishëm kthese
në mënyrën sesi është sjellë politika me rininë. Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë
për periudhën 2015-2020, përfaqëson në këtë mënyrë dokumentin themelor për
bashkërendimin dhe zbatimin e politikave ndërsektoriale për rininë duke filluar nga
punësimi dhe arsimi, mbrojtja e shëndetit dhe mbrojtja sociale, kultura, sporti dhe
vullnetarizmi, e veçanërisht rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset demokratike
dhe vendimarrjen politike.3
Prioritetet dhe Objektivat strategjike të Planit Kombëtar për Rininë janë të fokusuar
në linjat:







Objektivi strategjik 1: nxitja dhe pjesëmarrja e të rinjve në proçeset vendimmarrëse demokratike
Objektivi strategjik 2: nxitja e punësimit të të rinjve përmes politikave
efektive të tregut të punës
Objektivi strategjik 3: shëndeti, sporti dhe mjedisi
Objektivi strategjik 4: edukimi i të rinjve
Objektivi strategjik 5: mbrojtja sociale
Objektivi strategjik 6: kultura dhe vullnetarizmi

Nëse analizojmë të dhënat e mbledhura nga të rinjtë e përfshirë në nismën
mobilizuese në funksion të rritjes së pjësemarrjes në proçeset vendimmarrës edhe
kërkimit të transparencës dhe llogaridhënies së zyrtarëve publikë, rezulton se:
3

Plani Kombëtar i Veprimit për Fëmijët 2015- 2020, faqe 4.

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
-

-

-

-

Pjesa më e madhe e të rinjve kanë hezituar të përgjigjen (31 në Vlorë dhe
17 në Fier);
11 të rinj të qytetit të Fierit kanë vlerësuar programin në tërësi të kandidatit
si prioritet, ndërsa asnjë prej të rinjve të Vlorës nuk e ka vlerësuar programin
në tërësi si prioritet.
9 prej të rinjve në Fier dhe 8 në Vlorë kanë kërkuar që punësimi të jetë
prioritet i programit politik dhe planit të punës së kryetarit të Bashkisë.
17 prej të rinjve në Vlorë dhe 5 në Fier kanë vlerësuar prioritete të tjera më
të rëndësishme për t’u realizuar nga kryetari i Bashkisë si: bashkëpunimi me
të rinjtë, ndryshimi i qytetit, plane konkrete, bashkëqeverisja me të rinjtë,
investimet me të rinjtë, projekte për të gjithë grupmoshat.
4 prej të rinjve në Fier dhe 6 prej të rinjve në Vlorë kanë vlerësuar arsimin
si prioritet, që duhet t’i kushtohet një rëndësi më e madhe në investimet e
ndërmarra nga strukturat lokale.
Sporti ka qenë prioriteti më pak i vlerësuar/ votuar nga të rinjtë në Fier (2)
dhe Vlorë (1).

Grafikë 15: Prioritetet më të rëndësishme të vlerësuara nga të rinjtë në Fier dhe Vlorë
Prioritet më të rëndësishme të
kandidatëve Vlorë (Numër)

Prioritet më të rëndësishme të
kandidatëve Fier (Numër)

9

11
4

5
8

35
30
25
20
15
10
5
0

31
17
8

6
0

1

Pr
Pu
og
në
ra
sim
Ar mi n
i
sim
ë
i/U tërë
si
ni
ve
rs
ite
ti
Sp
or
t
Tj i
Pa etë
pë r/..
.
rg
jig
je

17

Pr
Pu
og
në
ra
sim
m
Ar
i
i
sim në
i/U tërë
si
ni
ve
rs
ite
ti
Sp
or
t
Tj i
Pa etë
pë r/..
.
rg
jig
je

18
16
14
12
10
8
6
4
2
8

E shprehur në përqindje, rezulton se 83.33 % e të rinjve fierak dhe 81% e të rinjve
vlonjat, prezenca në dëgjimin publik mbi nevojat dhe kërkesa e tyre ka ndikuar në
peceptimin e tyre mbi kandidatët për kryetar bashkie. Ndërsa 16.67% e të rinjve në
Fier dhe 19% e të rinjve në Vlorë, dëgjimi i kandidatëve për kryetar bashkie, nuk ka
ndikuar në ndryshimin e perceptimeve mbi kandidatët.
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-

49.2% e të rinjve në Vlorë dhe 35.42% e të rinjve në Fier kanë hezituar të
përgjigjen në lidhje me prioritetet më të rëndësishme që duhet të kenë një
vëmendje më të veçantë në vazhdim.
22.92% e të rinjve në Fier kanë vlerësuar programin në tërësi të kandidatit
si prioritet, ndërsa ky prioritet për të rinjtë e Vlorës ëhstë vlerësuar me 0%.
9 prej të rinjve në Fier dhe 8 në Vlorë kanë kërkuar që punësimi të jetë
prioritet i programit politik dhe planit të punës së kryetarit të Bashkisë.
17 prej të rinjve në Vlorë dhe 5 në Fier kanë vlerësuar prioritete të tjera më
të rëndësishme për t’u realizuar nga kryetari i Bashkisë si: bashkëpunimi me
të rinjtë, ndryshimi i qytetit, plane konkrete, bashkëqeverisja me të rinjtë,
investimet me të rinjtë, projekte për të gjithë grupmoshat.
4 prej të rinjve në Fier dhe 6 prej të rinjve në Vlorë kanë vlerësuar arsimin
si prioritet, që duhet t’i kushtohet një rëndësi më e madhe në investimet e
ndërmarra nga strukturat lokale.
Sporti ka qenë prioriteti më pak i vlerësuar/ votuar nga të rinjtë në Fier (2)
dhe Vlorë (1).

-

-

-

Grafikë 16: Përqindja e prioriteteve më të rëndësishme të vlerësuara nga të rinjtë në Fier
dhe Vlorë
Fier_Prioritet më të rëndësishme të kandidatëve (Përqindja)
Vlora_Prioritet më të rëndësishme të kandidatëve (Përqindja)
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Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Për matjen e perceptimeve, të rinjtë janë pyetur mbi karakteristikat mbi kandidatin
për kryetar Bashkie.
-

-

-

Shumica e të rinjve fierak (23 të rinj) shprehen se vlerësojnë më tepër
komunikimin e kandidatit ndërsa shumica e të rinjve vlonjat (17 të rinj)
vlerësojnë më tepër programin e duhur që duhet të paraqes një kandidat
për Kryetar Bashkie.
Në një numër dhe ndarje të barabartë, 9 prej të rinjve fierak vlerësojnë
arsimin, eksperiencën e kandidatëve dhe 9 të tjerë vlerësojnë planin e
investimeve për të rinjtë.
Një numër i konsiderueshëm i të rinjve vlonjat vlerësojnë komunikimin e
kandidatit (16 të rinj) dhe investimet për të rinjtë (15 të rinj).

Grafikë 17: Karakteristikat që vlerësojnë të rinjtë tek kandidatët për Kryetar Bashkie në
Fier dhe Vlorë
Vlerësimi ndaj kandidatit Fier (Numër)

Vlerësimi ndaj kandidatit Vlorë (Numër)

23
17
9
5
Komunikimi
i kandidatit

Programi i
Arsim/ Investimet
duhur Eksperienca/ për të rinjtë
i kandidatit Popullariteti
i kandidatit

15

16

9

11
0
Tjetër/
specifiko

2
Pa përgjigje

Komunikimi
i kandidatit

Programi i
Arsim/ Investimet
duhur Eksperienca/ për të rinjtë
i kandidatit Popullariteti
i kandidatit

3
Tjetër/
specifiko

1
Pa përgjigje

E shprehur në përqindje, karakteristikat që vlerësojnë më tepër të rinjtë janë:
-

-

-

Shumica prej të rinjve fierak (47.92 %) shprehen se vlerësojnë më tepër
komunikimin e kandidatit ndërsa shumica e të rinjve vlonjat (27 %)
vlerësojnë më tepër programin e duhur që duhet të paraqes një kandidat
për Kryetar Bashkie.
18.75 % e të rinjve fierak vlerësojnë arsimin, eksperiencën e kandidatëve
dhe po 18.75 % e të rinjve fierak vlerësojnë planin e investimeve për të
rinjtë.
Një përqindje e konsiderueshme e të rinjve vlonjat vlerësojnë komunikimin
e kandidatit (25.4 % dhe investimet për të rinjtë (23.8 %).
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Grafikë 18: Përqindja e të rinjve mbi karakteristikat që vlerësojnë tek kandidatët për
Kryetar Bashkie në Fier dhe Vlorë
Karakteristikat e kandidatit
Fier_Vlersimi ndaj kandidatit (Përqindja)
Vlora_Vlersimi ndaj kandidatit (Përqindja)
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E rëndësishme, përpos njohurive dhe perceptimeve është ndërmarrja e aksioneve
dhe veprimeve konkrete nga ana e të rinjve. Gjatë zbatimit të metodës kërkimore
ndaj votimit është matur qendrimi i të rinjve ndaj votimit në zgjedhjet vendore.
-

Shumica prej të rinjve fierak (35 të rinj) dhe vlonjat (33 të rinj) shprehen se
është detyrë e cdokujt të votojë.
Numri më i ulët i të rinjve fierak (7 të rinj) shprehet se njerëzit duhet të
votojnë vetëm nëse i intereson kush fiton.
Numri më i ulët i të rinjve vlonjat (2 të rinj) shprehen se nuk i’a vlen të
votohet.

Grafikë 19: Qendrimi i të rinjve ndaj votimit në zgedhjet vendore në Fier dhe Vlorë
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E shprehur në përqindje, qendrimi i të rinjve ndaj votimit në zgjedhjet vendore
paraqitet si më pohtë:
-

Shumica prej të rinjve fierak (86 %) dhe vlonjat (70 %) shprehen se është
detyrë e cdokujt të votojë.
Një përqindje e ulët e të rinjve fierak (14 %) shprehet se njerëzit duhet të
votojnë vetëm nëse i intereson kush fiton.
Një përqindje e ulët e të rinjve vlonjat (4 %) shprehen se nuk i’a vlen të
votohet.

Grafikë 20: Qendrimi i të rinjve ndaj votimit në zgjedhjet vendore në Fier dhe Vlorë
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Të rinjtë janë pyetur mbi burimin e nxitjes/ frymëzimit për të votuar.
-

Shumica e të rinjve fierak (16 të rinj) shprehen se prindërit dhe anëtarët e
familjes i kanë frymëzuar për të votuar;
Shumica e të rinjve vlonjat (22 të rinj) shprehen se janë frymëzuar dhe
nxitur për të votuar nga trajnimet.
Asnjë prej të rinjve vlonjat shprehet se nuk janë frymëzuar nga: mësuesit,
vet kandidati, librat apo faktorë të tjerë të jashtëm.
Një numër i ulët i të rinjve fierak (1 i ri) shprehet se është frymëzuar nga
interneti dhe media sociale.
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Grafikë 21: Burimi i frymëzimit për të rinjtë për të votuar në zgjedhjet vendore në Fier
dhe Vlorë
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E shprehur në përqidje, burimi i nxitjes/ frymëzimit i të rinjve për të votuar, shprehet
si më poshtë:
-

Një përqindje e të rinjve fierak (32 %) shprehen se prindërit dhe anëtarët e
familjes i kanë frymëzuar për të votuar;
Një përqindje e lartë e të rinjve vlonjat (44 %) shprehen se janë frymëzuar
dhe nxitur për të votuar nga trajnimet.
0 % e të rinjve vlonjat shprehen se nuk janë frymëzuar nga: mësuesit, vet
kandidati, librat apo faktorë të tjerë të jashtëm.
Një përqindje e ulët i të rinjve fierak (2 %) shprehet se është frymëzuar nga
interneti dhe media sociale.
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Grafikë 22: Burimi i frymëzimit për të rinjtë për të votuar në zgedhjet vendore- e shprehur
në përqindje
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Me rëndësi paraqitet bindja e të rinjve për të ndërmarrë një veprim, i cili do të sjell
një ndryshim në shoqëri. E drejta për të votuar është një e drejtë bazike. Të rinjtë në
Fier dhe Vlorë janë pyetur mbi ndryshimin që mund të sjellë vota e tyre.
-

Shumica e të rinjve fierak (34 të rinj) dhe vlonjat (35 të rinj) janë të sigurtë
se vota e tyre mund të sjellë ndryshim.
Numri më i ulët i të rinjve vlonjat (4 të rinj) dhe fierak (9 të rinj) janë të
sigurtë se vota e tyre nuk mund të sjellë ndryshim.
7 prej të rinjve fierak dhe 11 vlonjat nuk janë të sigurtë nëse vota e tyre
mund të sjellë ndryshim.
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Grafikë 23: Qendrimi i të rinjve nëse vota e tyre mund të sjellë ndryshim
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Qendrimi i të rinjve nëse vota e tyre mund të sjellë ndryshim, i shprehur në përqindje
paraqitet si më poshtë:
-

Shumica e të rinjve fierak (68 %) dhe vlonjat (70 %) janë të sigurtë se vota e
tyre mund të sjellë ndryshim.
Përqindje më e ulët e të rinjve vlonjat (8 %) dhe fierak (18 %) janë të sigurtë
se vota e tyre nuk mund të sjellë ndryshim.
14 % e të rinjve fierak dhe 22 % e të rinjve vlonjat nuk janë të sigurtë nëse
vota e tyre mund të sjellë ndryshim.

Grafikë 24: Përqindja e të rinjve mbi qendrimin nëse vota e tyre mund të sjellë ndryshim
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Vendimmarrësit lokal duhet të kenë prioritete mbi planet afatgjata vendimmarrëse.
-

Shumica e të rinjve fierak (19 të rinj) vlerësojnë punësimin si prioritet të një
vendimmarrësi lokal;
Shumica e të rinjve vlonjat (16 të rinj) vlerësojnë rritjen e pjesëmarrjes së të

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

-

rinjve në vendimmarrje si prioritet të një vendimmarrësi lokal;
Asnjë prej të rinjve vlonjat nuk vlerësojnë reformat në arsim dhe shëndetësi
si prioritet të një vendimmarrësi lokal;
Numër më i ulët i të rinjve fierak (1 i ri) vlerësojnë shëndetësinë dhe luftën
ndaj varfërisë si prioritet të një vendimmarrësi lokal;

Grafikë 25: Qendrimi i të rinjve ndaj prioriteteve të një vendimmarrësi lokal
Cili është prioriteti që duhet të ketë në konsideratë Kryetari i Bashkisë?
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Qendrimi i të rinjve ndaj prioriteteve mbi planet afatgjata vendimmarrëse, e
shprehur në përqindje paraqitet si më poshtë:
-

Shumica e të rinjve fierak (38 %) vlerësojnë punësimin si prioritet të një
vendimmarrësi lokal;
Shumica e të rinjve vlonjat (32 %) vlerësojnë rritjen e pjesëmarrjes së të
rinjve në vendimmarrje si prioritet të një vendimmarrësi lokal;
Zero % e të rinjve vlonjat nuk vlerësojnë reformat në arsim dhe shëndetësi
si prioritet të një vendimmarrësi lokal;
Një përqindje më e ulët e të rinjve fierak (2 %) vlerësojnë shëndetësinë dhe
luftën ndaj varfërisë si prioritet të një vendimmarrësi lokal;
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Grafikë 26: Përqindja e qendrimit të të rinjve ndaj prioriteteve të një vendimmarrësi lokal
Prioriteti që duhet të ketë në konsideratë Kryetari i Bashkisë
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Qendrimi i të rinjve ndaj karakteristikave që duhet të ketë një Kryetar Bashkie
paraqiten si më poshtë:
-

-

-

Të rinjtë fierak i kanë dhënë pikët më të larta (216 pikë), eksperiencës në
qeverisje, si një ndër karakteristikat më të rëndësishme për një Kryetar
Bashkie. Ndërsa të rinjtë vlonjat këtë eksperiencën në qeverisje e vlerësojnë
me më pak pikë (97 pikë);
Të rinjtë vlonjat kanë dhënë pikët më të larta (265 pikë), ndershmërisë dhe
integritetit, si një ndër karakteristikat më të rëndësishme për një Kryetar
Bashkie;
Intersante është që të rinjtë fierak vlerësojnë platformën e duhur qeverisëse
të Kryetarit të Bashkisë me më pak pikë (184 pikë).
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Grafikë 27: Karakteristikat që duhet të ketë një Kryetar Bashkie për të rinjtë në Fier dhe
Vlorë
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Qendrimi i të rinjve ndaj një lideri të mirë, paraqiten si më poshtë:
-

-

Shumica e të rinjve fierak vlerësojnë me më shumë pikë (140 pikë) nivelin
arsimor si tiparin më të rëndësishëm të një lideri të mirë. Ndërsa shumica
e të rinjve vlonjat vlerësojnë me më shumë pikë (169 pikë) platformën e
duhur qeverisëse;
E përbashkëta e të rinjve fierak dhe vlonjat mbi qendrimin ndaj një lideri të
mirë është se vlerësojnë me më pak pikë (116 pikë të rinjtë në Fier dhe 96
pikë të rinjtë në Vlorë) vizionin që duhet të ketë një lider për zonën e tij/ saj.
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Grafikë 28: Si duhet të jetë një lider i mirë për të rinjtë në Fier dhe Vlorë
Si duhet të jetë një lider i mirë?
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Format e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete të ndryshme politike paraqiten më
poshtë:
-

-

-

Shumica e të rinjve në Fier 2 vlerësojnë me më shumë pikë (224 pikë të rinjtë
në Fier dhe 271 pikë të rinjtë në Vlorë) antarësimin në një forum ose parti
politike si një nër format e më të rëndësishme të pjesëmarrjes në politikë;
Të rinjtë në Vlorë vlerësojnë me më pak pikë (108 pikë) ndihmën me
mbledhjen e fondeve apo mbledhjen e parave për bamirësi- si një formë
pjesëmarrjeje në aktivitete politike.
Të rinjtë në Fier vlerësojnë me më pak pikë (172 pikë) pjesëmarrjen në
demonstrim ose marshim si një formë pjesëmarrjeje në aktivitete politike.
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Grafikë 29: Format e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete politike në Fier dhe Vlorë
Format e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitetet politike
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Qendrimi që të rinjtë kanë mbi kontributin në forcimin e demokracisë në Fier dhe
në Vlorë, paraqitet si më poshtë:
-

-

-

Shumica e të rinjve fierak vlerësojnë me më shumë pikë (136 pikë)
pjesëmarrjen në diskutimet online si një ndër mënyrat me efikase në
forcimin e demokracisë;
Shumica e të rinjve vlonjat vlerësojnë me më shumë pikë (170 pikë)
pjesëmarrjen në votimet e zgjedhjeve lokale dhe kombëtare si një ndër
mënyrat me efikase në forcimin e demokracisë;
Vlerësimi më i ulët për kontributin që mund të japin të rinjtë në forcimin e
demokracisë (118 pikë për të rinjtë në Fier dhe 86 pikë për të rinjtë në Vlorë)
i dedikohet përmbajtjes së ligjeve në vend.
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Grafikë 30: Kontributi që mund të japin të rinjtë për forcimin e demokracisë në Fier dhe
Vlorë
Kontributi që mund të japin të rinjtë për forcimin e demokracisë
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Linja e katërt:
Veprimet e të rinjve
Në këtë linjë është pasqyruar informacioni mni veprimet që kanë marrë dhe kërkojnë
të ndërmarrin të rinjtë në kuadër të mobilizimit të tyre dhe nivelit të pjesëmarrjes
në telefon.
Vetëm 60 % e të rinjve vlonjat të anketuar dhe 52 % e të rinjve fierak të anketuar
kanë votuar në zgjedhjet lokale të 21 Qershorit, ndërsa pjesa tjetër nuk kanë votuar.
Grafikë 31: Përqindja e të rinjve që kanë votuar në zgjedhjet lokale të 21 Qershorit në
Fier dhe Vlorë
Përqindja e të rinjve që kanë votuar në zgjedhjet lokale të 21 Qershorit
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SHTOJCA
Shtojca 1:
Pyetjet e ngritura nga të
rinjtë në dëgjimin publik Fier











Çfarë peshe zënë të rinjtë në programin tuaj politik?
Cilat janë disa nga masat që do të merren për të rritur investimet sportive
në Bashkinë Fier?
Cilat janë disa nga masat që do të merren për zhvillimin e arsimit në Fier?
Cilat janë disa nga masat që do të merren për të mbështetur të rinjtë e
Fierit, në mënyrë që ata mos kenë në fokus largimin nga qyteti dhe të japin
kontributin profesional në Fier?
Cilat janë disa nga mjetet që Bashkia do të përdorë për rritjen e punësimit,
veçanërisht lidhur me të rinjtë?
Sa transparente do të jetë Bashkia e Fierit në hartimin e Buxhetit në tërësi
dhe në veçanti e buxhetit për të rinjtë?
Çfarë do të ndodhë me bursat shtetërore dhe nxënësit e ekselencës? Si do
të promovohen vlerat e tyre dhe si do të mbështeten në një masë më të
gjerë nga Bashkia?
Çfarë peshe do të zënë të rinjtë Rom në programin tuja politik? Çfarë
masash konkrete keni parashikuar për këtë kategori?

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë





Çfarë masash do të ndërmerrni për të lehtësuar aksesin e të rinjve me aftësi
të veçanta në institucionet e ndryshme publike dhe jopublike, si edhe për
punësimin e këtyre të rinjve, sipas kapacitetit të tyre?
Çfarë masash do të përdoren për punësimin e të rinjve me aftësi të veçanta?
A do të punësohen të rinjtë Rom që po ndjekin kurse të posaçme te Qendra
e Trajnimit Profesional në Fier?
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Shtojca 2:
Pyetjet e ngritura nga të
rinjtë në dëgjimin publik në
Vlorë











Çfarë peshe zënë të rinjtë në programin tuaj politik?
Çfarë cilësish personale dhe profesionale/ karakteristikash keni ju për të
merituar pozicionin si kryetar bashkie në Vlorë?
Cilat janë disa nga mekanizmat për mbështetjen e të rinjve?
Cilat janë disa nga nismat që do të ndërmerrni për promovimin e talenteve
dhe zhvillimin e Kulturës në Vlorë?
Cilat janë masat që ju do të ndërmerrni për dëgjimin e zërit të të rinjve
Rom?
Çfarë pjese do të zënë në programin tuaj bursat shtetërore për studentët e
ekselencës?
Cilat janë masat konkrete për rritjen e punësimit të të rinjve në Vlorë?
Cilat janë masat që do të ndërmerren për rritjen e investimeve në sport?
Çfarë ofrohet për nxënësit që kanë përfunduar studimet jashtë?
Çfarë do të bëhet për ambientin e Vlorës?

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Shtojca 3
Modul trajnimi“Pjesëmarrja
aktive e të rinjve për prioritetet
dhe interesat e tyrellogaridhënia e zyrtarëve publikë
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Shtojca 4
Pyetësori i plotësuar nga
të rinjtë gjatë dëgjimeve
publike në Fier dhe Vlorë
Ky pyetësor është realizuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Qendra
Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD) në kuadër të projektit
“Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit për llogaridhënien e zyrtarëve publikë”, PrillDhjetor 2015. Ky pyetësor është mundësuar me mbështetjen financiare të
AMSHC-së. Ky pyetësor synon të mas disa perceptime të të rinjve pas realizimit
të dëgjimeve publike.
PERCEPTIMET E TË RINJVE PAS DËGJIMIT PUBLIK
1. Si e konsideroni mungesën e kandidatit/ kandidatëve në këtë dëgjim
publik me të rinjtë e qytetit Fier?
Neglizhencë
Mosballafaqim
Tërheqje
Mungesa e llogaridhënies ndaj të rinjve
Tjetër, specifiko __________________________
2. A ka ndikuar ky takim përballë kandidatëve që të ndryshoni perceptimin
tuaj për kandidatët?
Po
Jo
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3. Cila nga prioritetet e kandidatëve për Kryetar Bashkie e konsideroni si
më të rëndësishme për të rinjtë?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Çfarë vlerësuat më tepër nga ky takim me kandidatët për kryetar të
Bashkisë Fier?
Komunikimin e kandidatit
Programin e duhur të kandidatit
Nivelin arsimor të kandidatit
Eksperiencën në politikë të kandidatit
Investimet për të rinjtë e planifikuara nga kandidati
Popullaritetin e kandidatit
Tjetër, specifiko___________________________
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Shtojca 5
Pyetësori i plotësuar nga
të rinjtë në post dëgjimet
publike në Fier dhe Vlorë
Ky pyetësor është realizuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori),
Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (BCCD) në kuadër të projektit
“Mobilizimi i rinisë dhe i komunitetit për llogaridhënien e zyrtarëve publikë”, PrillDhjetor 2015, financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).
Përmbajtja e tij është përgjegjësi e autorit, opinioni i shprehur në të nuk është
domosdoshmërisht opinion i AMSHC-së. Pyetësori ka si qëllim analizimin e
perceptimit të të rinjve për llogaridhënien e zyrtarëve publikë. Pyetësori do të
plotësohet nga të rinjtë e trajnuar në kuadër të projektit në qytetet Fier dhe
Vlorë. Pyetësori do të plotësohet përgjatë periudhës 1-30 Shtator 2015. Të dhënat
personale të këtij pyetësori janë konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllim
analize sasiore të raportit studimor. Gjetjet dhe analizat e raportit studimor do të
bëhen publike me qëllim për të ndikuar në proçeset politik-bërëse lokale, në faqet:
www.observator.org.al dhe www.bccd.al
SESIONI I: Informacion i përgjithshëm mbi të rinjtë

Gjinia:
Arsimi:

Femër
Mashkull
I detyruar
I mesëm
I lartë

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
Qyteti:

_____________

Mosha:

________ vjeç

SESIONI II: Informacion i përgjithshëm mbi votimin, pjesëmarrjen e të rinjve dhe
llogaridhënien e zyrtarëve publikë
1. Sa interes keni në atë që po ndodh në politikë?
Shumë
Pothuajse shumë
Mjaftueshëm
Pak
Aspak
2. Cilat janë tri çështje aktuale, shoqërore dhe politike në Shqipëri, për të
cilat jeni më të interesuar? (Pyetje e hapur)
a) ________________________________________________
b) ________________________________________________
c) ________________________________________________
3. Sa njohuri mendoni që keni në lidhje me politikën?
Shumë
Pothuajse shumë
Mjaftueshëm
Pak
Aspak
4. Ju lutem shënoni me X secilin prej pohimeve të mëposhtme në lidhje me
qendrimet tuaja ndaj politikës dhe zgjedhjeve:
Shumë
I/e
Nuk jam Aspak
Dakort
dakort
pavendosur dakort dakort
Zgjedhjet elektorale janë një
mundësi për të ushtruar të drejtën
legjitime të votimit
Unë dua që të kem një zë në
proçesin politikbërës dhe
vendimmarrës të Bashkisë ku jetoj
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Shumë
I/e
Nuk jam Aspak
Dakort
dakort
pavendosur dakort dakort
Të jesh aktiv në politikë është një
humbje kohe/ kohë e shpenzuar
dëm
Nuk ka ndonjë politikan ose parti që
të përfaqësoj këndvështrimet dhe
bindjet e mia
Gjuha që përdorin politikanët është
e vështirë për t’u kuptuar
Kur të rinjtë përfshihen në politikë
ata me të vërtetë mund të sjellin një
ndryshim në drejtimin e vendit
Kryetari i Bashkisë duhet të
përfshijë qytetarët e njësisë së tij në
marrjen e vendimeve që ndikojnë
drejtëpërdrejtë tek ata

5. Keni votuar në zgjedhjet lokale të 21 Qershor 2015?
Po
Jo
6. A keni marrë pjesë në trajnime ndërgjegjësuese për pjesëmarrjen në
vendimmarrje?
Po
Jo
7. Nëse po, a kanë ndikuar trajnimet ndërgjegjësuese në pjesëmarrjen tuaj
në votim?
Shumë
Pothuajse shumë
Mjaftueshëm
Pak
Aspak
8. Cili është qendrimi juaj ndaj votimit në zgjedhjet vendore:
Nuk i’a vlen të votohet
Njerëzit duhet të votojnë vetëm nëse i intereson kush fiton
Eshtë detyrë e çdokujt të votoj

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
9. Ju lutem shënoni me X secilin prej pohimeve të mëposhtme në lidhje me
njohuritë tuaja në lidhje me zgjedhjet:
E vërtetë E gabuar Nuk e di
Mund të regjistrohesh në çfarëdolloj zone për të votuar
Duhet të jesh 18 vjeç e sipër për të votuar
Nevojitet një ID (mjet identifikues) për të votuar
Kryefamiljari mund të votoj edhe për një anëtar tjetër të
familjes që nuk është prezent ditën e votimit

10. Kush të ka nxitur/ frymëzuar për të votuar?
Prindërit/ anëtarët e familjes
Bashkëmoshatarët/ shokët e klasës
Mësuesit
Miqtë
Vet kandidati
Trajnimet
Librat
Media (TV, Radio, Gazeta)
Interneti dhe Media Sociale (Facebook, Tëitter etj)
Të tjerë (specifiko) ______________________________
11. A mund të sjell vota juaj ndryshim?
Po
Jo
Nuk jam i/e sigurtë
SESIONI III: Informacion i përgjithshëm mbi perceptimin e
të rinjve mbi zyrtarët publikë
1. Cili është prioriteti që duhet të ketë në konsideratë Kryetari i ri i Bashkisë?
Transparenca dhe llogaridhënia
Punësimi
Reformat në arsim
Shëndetësia
Lufta ndaj varfërisë
Investimet për të rinjtë
Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje
Të tjera
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2. Rendisni nga 1-7 (1 më pak e rëndësishme, 7 më shumë e rëndësishme)
karakteristikat që duhet të ketë një Kryetar Bashkie:
Ndershmëria dhe integriteti
Aftësitë karizmatike të lidershipit
Platforma e duhur qeverisëse
Niveli arsimor
Eksperienca qeverisëse dhe në politikë
Dialogu publik dhe përfshirja e komunitetit
Popullariteti
3. Rendisni nga 1-4 (1 më pak e rëndësishme, 4 më shumë e rëndësishme)
sesi duhet të jetë një lider i mirë?
Duhet të ketë një vizion për zonën e tij/saj
Duhet të ketë aftësi për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve
Duhet të konsultohet dhe të përfshijë qytetarët në punët e komunitetit
Duhet të ushtrojë llogaridhënien dhe transparencën
4. Rendisni nga 1-7 (1 më pak e rëndësishme, 7 më shumë e rëndësishme)
format e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete të ndryshme politike?
Ndihmë me mbledhjen e fondeve apo mbledhjen e parave për bamirësi
Nënshkrimi i një peticioni
Lobimi për ligje të interesit të veçantë
Pjesëmarrje në një demonstrim apo marshim
Bojkotim i produkteve të caktuara për arsye politike, etike apo mjedisore
Anëtarësim në një forum partiak apo fushatë politike
Kandidimi në zgjedhje
5. Rendisni nga 1-4 (1 më pak e rëndësishme, 4 më shumë e rëndësishme)
kontributin që mund të japin të rinjtë për forcimin e demokracisë:
Pjesëmarrje në organizatat në komunitet ose në shkollë
Përmbajtja ndaj ligjeve të vendit
Pjesëmarrje në votimet e zgjedhjeve lokale dhe kombëtare
Pjesëmarrje në diskutimet online ose në grup për të dhënë
rekomandime mbi programet dhe shërbimet qeveritare

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Shtojca 6:
Pamje nga aktivitetet me të
rinjtë


Trajnime me të rinjtë në Fier- Maj 2015

Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al?fref=ts
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Trajnime me të rinjtë në Vlorë- Maj 2015

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
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Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al?fref=ts


Dëgjimi Publik me të rinjtë në Fier- 3 Qershor 2015

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë
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Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al?fref=ts

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë


Dëgjimi Publik me të rinjtë në Vlorë- 4 Qershor 2015
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Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al?fref=ts
Video- Kronikë televizive e degjimit publik mes te rinjve dhe kandidateve Vlorë:
https://www.youtube.com/ëatch?v=J6YhvDiZGKc
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Obelisku me të rinjtë në Fier- Tetor 2015

Pasqyrimi i aktivitetit në median
sociale:
https://www.facebook.com/
observator.org.al?fref=ts

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë


Obelisku me të rinjtë në Vlorë- Nëntor 2015
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Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al/photos/a.910506852360238.107374
1885.523094097768184/910507209026869/?type=3&theater
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Takim post- zgjedhor me të rinjtë dhe Kryetarin e Bashkisë Vlorë z. Dritan
Leli- 3 Nëntor 2015 në prezencë të SH.S. Znj. Lea STANCIC Ambasadore e
Republikës së Slovenisë në Shqipëri, Kryetarit të Qendrës Rinore Vlorë si
edhe Drejtoreshës Ekzekutive të BCCD

Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre- llogaridhënia e zyrtarëve publikë

Pasqyrimi i aktivitetit në median sociale:
https://www.facebook.com/observator.org.al/photos/pcb.910799638997626/9107
97218997868/?type=3&theater
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