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dhe të Rinjve (Observatori), në kuadër të projektit “Leave No One Behind” (“Askush të mos Mbetet 
Pas”), një Program i përbashkët i OKB-së i financuar nga Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC) dhe zbatuar nga katër agjensi të OKB: UNDP, UNFPA, UNICEF, dhe UN WOMEN 
në partneritet me Qeverinë Shqiptare. Ky projekt synon fuqizimin e personave vulnerabël në 
Shqipëri që të kenë akses të barabartë në shërbimet dhe mundësitë publike, të kenë një zë në 
vendimmarrjen publike, që ndikon në jetën e tyre dhe t’i kërkojnë llogari zyrtarëve publikë, duke 
i mbajtur përgjegjës për dështimet apo arritjet.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Observatorit, në emër të Rrjetit të Organizatave 
“Zëri i të Rinjve”. Opinionet e shprehura këtu janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht 
opinionet e UNFPA-së, UN Albania apo SDC.
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“Të rinjtë padyshim bëjnë gabime, por kur të mëdhenjtë përpiqen të mendojnë për ta, bëjnë 
gabime edhe më të mëdha” 

Bertrand Rusell

Vendimmarrësit duhet të njohin dhe vlerësojnë që angazhimi i të rinjve në shoqëri shërben si 
një mjet i rëndësishëm për zhvillimet demokratike. Ndarjet social-ekonomike të shoqërisë sonë, 
përjashtimi social, papunësia, pamundësia për edukim profesional dhe varfëria, po prekin 
gjithnjë e më shumë njerëz, dhe veçanërisht të rinjtë. Ndaj është shumë e rëndësishme të nxisim 
dhe zhvillojmë angazhimin qytetar dhe shoqëror të të rinjve që nga niveli vendor (lokal) deri në 
atë kombëtar e më gjerë.

Tashmë Shqipëria ofron një panoramë optimiste ligjore në lidhje me kornizimin për garantimin 
dhe zbatimin e të drejtave të të rinjve në vend. Ligji nr. 75/ 2019 “Për Rininë” u miratua në Nëntor 
të 2019, duke bërë të mundur integrimin dhe bashkërendimin e shumë dokumenteve ligjore 
dhe politik të hartuarara më parë, siç janë: Ligji për Vetëqeverisjen vendore, Ligji për Financat e 
Vetëqeverisjes Vendore, Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020.

Të dhënat demografike tregojnë se të rinjtë (grupmosha 15-29 vjeç) përbën rreth 25% të popullsisë 
në vend. Ndërkohë, përsa i përket të dhënave për rinië në nivel lokal në Bashkinë Korçë, siç janë: 
demografia, buxhetet e realizuara, aktivitetet dhe bashkëpunimet, planet vendore dhe planet 
buxhetore, është realizuar dhe publikuar në vitin 2018 një analizë e situatës e përgatitur nga 
Observatori, në emër të rrjetit të organizatave “Zëri i të Rinjve”, me mbështetjen e UNFPA-së.

Kjo analizë është konsideruar e vlefshme nga Bashkia Korçë, si një dokument i rëndësishëm 
referimi për të identifikuar prioritetet për t’u adresuar nëpërmjet aktiviteteve, si edhe për të 
aplikuar në projekte të ndryshme. 
Ky raport monitorimi është realizuar për të vlerësuar ecurinë e zbatimit të këtij plani buxhetor për 
rininë në nivel lokal, si edhe për të matur dhe vlerësuar qasjen e ligjit të ri për rininë të zbatuar 
në politikat vendore.
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METODOLOGJIA E MBLEDHJES SË INFORMACIONIT PËR RAPORTIN 
MONITORUES

Ky raport monitorimi ka si qëllim monitorimin e ecurisë së zbatimit të planeve buxhetore për rininë 
në nivel vendor, duke vlerësuar zbatimin e Ligjit 75/2019 “Për Rininë” (miratuar në Nëntor 2019), 
si edhe shërbimet dhe programet për të rinjtë, konceptuar si funksion publik apo si shërbim i 
veçantë, posaçërisht për të rinjtë, ofruar nga qeverisja vendore.

Mbledhja e të dhënave për këtë monitorim është bazuar në 3 burime informacioni:

1. Formulari për mbledhjen e të dhënave nga Bashkia – i cili është bazuar në formularin 
e parë duke ruajtur disa pyetje bazë, siç janë: të dhënat mbi numrin e të rinjve, shkollat, 
qendrat sociale, buxheti. Duke i’u referuar këtyre pyetjeve, nisur edhe nga vlerësimi i parë, 
është krijuar panorama krahasimore e ndryshimit në kohë.Formulari është pasuruar më tej 
me pyetje të cilat evidentojnë se (i) deri në ç’masë janë zbatuar planet e parashikuara në 
dokumentin e parë; (ii) krijimi dhe zhvillimi i infrastrukturës rinore dhe të hapësirave rinore të 
sigurta (qendra rinore, qendra shumë-funksionale, etj); (iii) ngritja dhe funksionimi i Këshillit 
Vendor Rinor (KVR) duke analizuar: pengesa, nevoja, vështirësi, histori suksesi, etj; (iv) (nëse 
janë hartuar) standarte për ofrimin e veprimtarive rinore dhe punësimin e të rinjve; (v) nxitja 
e vullnetarizmit të të rinjve dhe edukimi joformal i tyre; (vi) mbledhja e të dhënave dhe 
raportimi mbi situatën e të drejtave të të rinjve; (vii) aplikimet e realizuara dhe të fituara 
nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) me fokus ose përfshirë tematikën rinore; (viii) 
marrëveshjet e realizuara me fokus ose përfshirë tematikën rinore; (ix) bashkëpunimet apo 
aktivitetet rinore të realizuara në bashkëpunim me institucione të tjera lokale, qendrore 
apo ndërkombëtare; (x) aktivitete informuese mbi Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm/ 
Sustainable Development Goals (OZHQ/SDGs). 

2. Pyetësor me të rinjtë – Nisur dhe nga pyetësori i parë i përdorur për hartimin e Planit të 
Buxhetimit për Rininë, ky pyetësor është bazuar në: (i) programet që Bashkia ka për të rinjtë, 
(ii) marrjen e njoftimeve dhe informacioneve, (iii) vlefshmërinë dhe dobishmërinë e këtyre 
aktiviteteve dhe informacioneve nga ana e të rinjve, (iv) nevojat që të rinjtë kanë, si dhe 
marrëdhëniet që vetë të rinjtë kanë me njëri tjetrin; (v) nxitjen e vullnetarizmit të të rinjve 
dhe edukimin joformal të tyre; (vi) bashkëpunimet apo aktivitetet rinore të realizuara në 
bashkëpunim me institucione të tjera lokale, qendrore apo ndërkombëtare; (vii) Aktivitetet 
informuese mbi OZHQ.

3. Fokus grup (1 (një) në çdo Bashki) me të rinjtë që janë pjesë e KVR dhe / ose të rinj që kanë 
përfituar nga veprimtaritë e Qendrave shumë-funksionale apo qendrave rinore, - kjo nisur 
nga fakti që mund të ketë Bashki që nuk i kanë krijuar ende KVR dhe / ose mund të jenë të 
jenë ngritur së fundmi dhe nuk kanë shume informacion për të ofruar. Në këto fokus grupe 
është vjelur i formacion mbi: (i) rolin e tyre si ndërmjetës midis grupeve rinore të ndryshme 
(në bazë etnike, grupmoshe, arsimi, formimi, vendbanimi/ lagje, etj) dhe Bashkisë, (ii) 
evidentimi i pikave të forta dhe të dobëta të KVR, (iii) hapat e mundshme për përmirësimin 
e funksionimit të tyre.
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SITUATA NË BASHKINË KORÇË

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

NUMRI I TË RINJVE 15-29 VJEÇ

  Në Bashkinë Korçë janë 49,015 të reja/rinj.1

NUMRI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE

Në Bashkinë Korçë ka 13 shkolla të 
mesme dhe një universitet.2

NUMRI I QENDRAVE KOMUNITARE
Në Bashkinë Korçë ka 1 qendër rinore dhe 1 qendër 
Multifunksionale (Qendra Multifunksionale e Fëmijëve)
72% e të rinjve të anketuar pohojnë se janë në dijeni të 
ngritjes së Qendrave Rinore 
72% e të rinjve të anketuar mendojnë se ngritja /
funksionimi i tyre ka ndikuar në përmirësimin e jetës 
social-kulturore të të rinjve.3

NUMRI I ORGANIZATAVE RINORE DHE ATYRE 
QË KANË NË FOKUS TË RINJTË

Në territorin e Bashkisë Korçë nuk ka organizata lokale rinore, por 
“shumë organizata kombëtare/ndërkombëtare angazhojnë të 
rinjtë në implementimin e projekteve”
63% e të rinjve të anketuar njohin organizata të ndryshme me 
fokus të rinjtë që operojnë në territorin e Bashkisë Korçë.
54% e tyre e konsiderojnë punën e tyre disi/ shumë të vlefshme.4

  1 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
  2 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
  3 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
  4 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020

SHKOLLASHKOLLA



5RAPORTI MONITORUES I ZBATIMIT TË PLANIT 
BUXHETOR PËR RININË NË BASHKINË KORÇË

2. STRATEGJITË/ POLITIKAT/ AKTIVITETET E BASHKISË NË LIDHJE ME TË RINJTË 

• Në vitin 2018, Bashkia Korçë në bashkëpunim me Observatorin në emër të rrjetit “Zëri i të 
Rinjve” kanë hartuar dokumentin "Të Buxhetojmë me Rininë për Rininë"5 , i cili ka shërbyer si 
dokument orientues dhe nxitës për bashkinë, që të zbatojë Planin e aktiviteteve dhe buxhetimit 
për rininë në nivel lokal, për vitet në vijim.

• Në vitin 2019 është miratuar në Këshillin Bashkiak Korçë, Plani Lokal i Veprimit për Rininë 2020-
2023. Ky Dokument është realizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës, Kongresin Rinor 
Kombëtar me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert6 , i cili përfshin çështje që lidhen me 
rininë, siç janë: arsimi, punësimi, përfaqësimi etj.

69% e të rinjve të anketuar janë në dijeni të programeve / prioriteteve të Bashkisë në lidhje me 
të rinjtë.7

Të rinjtë gjithashtu njohin dhe ligjet/ programet/ prioritetet kombëtare apo ndërkombëtare që 
lidhen me rininë. Pjesa më e madhe e të rinjve pjesëmarrës në fokus grup janë në dijeni për 
programe të ndryshme për rininë. Burimi kryesor i informacionit ka qenë interneti por gjithashtu 
edhe takimet e kryera në qendrat rinore.8

Grafiku 1: Përqindja e të rinjve që kanë informacion për:9

5Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020. https://observator.org.al/wp-content/
uploads/2019/05/Analiza-e-buxhetimit-per-rinine-ne-Bashkine-Korce.pdf
6Burimi:Bashkia Korçë,Korrik 2020, https://www.fes-tirana.org/fileadmin/user_
upload/documents/Plani_lokal_i_veprimit_per_rinine_2020-2023_Korce.pdf 
7Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
8Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
9Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
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• Gjatë vitit 2019 dhe 2020, në bashkëpunim me organizata lokale, Bashkia Korçë ka realizuar 
aktivitete nga projekte të ndryshme, të cilat në mënyrë direkte ose indirekte përfshijnë rininë. 
Këto aktivitete janë realizuar në bashkëpunim me disa institucione lokale, si: Drejtoria Rajonale 
e Arsimit Parauniversitar (DRAP), Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit si dhe 
organizata kombëtare/ndërkombëtare.10

Programet e zhvilluara nga Bashkia me fokus të rinjtë përfshijnë aktivitete të ndryshme siç janë:

1. Programi Kombëtar i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore e cila ofron praktika 
profesionale me stimuj financiarë, e implementuar nga Ministria e Rinisë dhe Mirëqënies 
Sociale, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Korçë dhe zbatuar nga Bashkia 
Korçë.

2. Zbatimi i projektit “Bursa për gjimnazistët”, ku përfitues janë të gjithë nxënësit gjimnazistë, 
që kanë përfunduar klasën XI dhe XII me mesatare 10.00. Projekti vlerëson me çertifikata 
vlerësimi nxënësit përfitues.

3. Aktivitete sportive dhe argëtuese për të rinjtë, ku janë organizuar nga bashkia projekte të 
ndryshme si “Trithalon midis shkollave të mesme”, “Tenis për të gjithë” etj.

4. “Korça Digital Weekend”, aktivitet i realizuar nga Bashkia Korçë në bashkëpunim me qendrën 
laboratorike ICTS lab, Vigan Group, ABSA dhe Universitetin “Fan S. Noli”, për të promovuar vlerat 
dhe mundësitë që ofrojnë aftësitë dixhitale dhe ekonomia dixhitale për të rinjtë e Korçës.11

• Pjesë e aktiviteteve ku është angazhuar Bashkia, kanë qenë dhe aktivitete për nxitje të 
vullnetarizmit duke i angazhuar të rinjtë në organizimin e eventeve dhe festive të realizuara 
gjatë vitit nga Bashkia.12

Dhe vetë të rinjtë njohin dhe kanë ndjekur aktivitetet e organizuar si nga Bashkia në bashkëpunim 
me Qendrat Rinore dhe organizata të ndryshme.Të rinjtë shprehen se aktivitetet janë të pakta dhe 
Bashkia apo Qendra Rinore duhet të organizojnë më shumë aktivitete, kurse apo kampe verore.13

42% e të rinjve kanë marrë pjesë në aktivitete të organizuara nga Bashkia për rininë gjatë vitit 
2019 e në vazhdim.14

3. ANGAZHIMI I TË RINJVE NË VENDIMMARRJE 

• Në Bashkinë Korçë ka një Këshill Rinor, i cili është krijuar në vitin 2019. Këshilli Rinor është iniciuar 
në bashkëpunim më organizatën Youth Act dhe ka anëtar 11 të reja/të rinj të përzgjedhur 
nëpërmjet një procesi konkurrimi të lirë. Përzgjedhja është bërë nëpërmjet procesit të votimit 
për 100 nxënës nga shkollat e mesme të Bashkisë Korçë. Aktualisht Këshilli Rinor nuk ka një 
rregullore të mirëfilltë, por funksionon mbi bazën e Aktit të Themelimit duke zbatuar të gjitha 
pikat e përcaktuara në të.  

10 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
11 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
12 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
13 Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
14 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
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31% e të rinjve të anketuar janë në dijeni të ekzistencës së Këshillit Rinor.
32% e tyre e konsiderojnë disi/shumë të vlefshëm rolin e tij në përcaktimin e prioriteteve të rinisë.16

  
• Përsa i përket pjesëmarrjes së të rejave / rinjve në proceset dhe vendimmarrjet demokratike, 

Bashkia ka ndërmarrë aktivitete ndërgjegjësuese për të nxitur angazhimin e tyre.17

Vetë të rinjtë mendojnë se zëri i të rinjve nuk dëgjohet mjaftueshëm gjatë vendimmarrjeve 
që ndikojnë drejtpërdrejtë jetën e tyre, megjithëse disa prej tyre kanë qenë vetë nismëtarë të 
organizimit të aktiviteteve për të rinjtë. Të rinjtë e Këshillit Rinor mendojnë se takimet në Bashki duhet 
të jenë më të shpeshta në mënyrë që përfaqësimi dhe problemet e tyre të jenë në vëmendjen e 
vendimmarrësve.18

Grafiku 2: Përqindja e të rinjve që kanë marrë pjesë në takime që Bashkia ka zhvilluar me të 
rinjtë për përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit të zonës19

• Disa veprime janë ndërmarrë dhe në lidhje me trajnimin dhe punësimin e të rinjve, ku 
përfshihen: angazhimi i të rinjve në mënyrë vullnetare, si edhe punësimi sezonal i tyre sipas 
nevojave të Bashkisë.20

Vetë të rinjtë identifikojnë nevojën e ndërmarrjes së më shumë nismave nga Bashkia për të nxitur 
punësimin e të rinjve:

4% e të rinjve konsiderojnë si prioritet nga Bashkia ofrimin e mundësive të punësimit dhe 9% e tyre 
ofrimin e trajnimeve/ formimit profesional për të rinjtë.21

50% e tyre shprehen se nuk e dinë se cilat janë shërbimet që mund të ofrojë Bashkia për të rinjtë.

15 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
16 Burimi: Fokus grup të rinj, Korrik 2020
17 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
18 Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
19 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
20 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
21 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
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• Gjatë periudhës 2019-2020, referuar Planit të Aktiviteteve dhe Buxhetimit për Rininë në Korçë 
janë ndërmarrë disa nisma për nxitjen e përfshirjes së të rejave / të rinjve në aktivitete 
mjedisore dhe turistike. Janë ndërmarrë aktivitete që nxitin mbrojtjen e mjedisit, zhvillimi i 
aktiviteteve në “Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit” dhe nisma për ndërgjegjësimin e banorëve 
për ndarjen dhe riciklimin e mbetjeve.22

• Progres është bërë gjithashtu në përfshirjen e të rejave / të rinjve në aktivitete artistike e 
kulturore. Janë organizuar aktivitete të ndryshmë nga Qendra Rinore, si ekspozita pikture, 
shfaqja e filmave, aktivitete sportive. Gjithashtu grupeve artisitike të të rinjve ju është dhënë 
mundësia e promovimit përmes aktivizimit të tyre në aktivitete kulturore të Bashkisë.23

• Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik, janë zhvilluar disa aktivitete ndërgjegjësuese 
në fushën e edukatës shëndetësore. Bashkia ka mbështetur vazhdimisht grupet “edukatorë 
bashkëmoshatarë” për nxitjen e organizimit të aktiviteteve edukuese shëndetësore me të 
rinjtë e zonave rurale, si edhe me të rinj të komunitetit Rom apo Egjiptian24

Vetë të rinjtë u shprehën se nuk kanë informacion për aktivitetet ndërgjegjësuese në fushën e 
edukatës shëndetësore të oganizuara nga Bashkia.25

4. BUXHETI PËR RININË26

 
• Në Bashkinë Korçë nuk ka një punonjës apo njësi të dedikuar për rininë, por pranë Bashkisë 

funksionon Drejtoria e Projekteve, Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, e cila implementon projekte 
të cilat  kanë në fokus rininë.27

• Në Bashkinë Korçë, rinia nuk buxhetohet si një program më vete, por si pjesë e programeve 
dhe aktiviteteve brenda Drejtorisë së Arsimit dhe Drejtorisë së Shërbimit Social.28

VITI 2019

VITI 2020

22 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
23 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
24 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
25 Burimi: Fokus grup me të rinj, Korrik 2020
26 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
27 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
28 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
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29 Burimi: Bashkia Korçë, Korrik 2020
30 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020
31 Burimi: Pyetësor me të rinjtë, Korrik 2020

5. KOMUNIKIMI NË LIDHJE ME ÇËSHTJET E RINISË 

• Për të bërë njoftime dhe komunikime të ndryshme, Bashkia Korçë ka një website zyrtar: http://
www.bashkiakorce.gov.al/. Gjithashtu përdoren edhe rrjetet sociale Instagram dhe Facebook 
për të promovuar aktivitetet e ndryshme, si edhe publikohen njoftime. Ndërkohë, bashkia nuk 
ka realizuar seanca dëgjimore nga Këshilli Bashkiak për problemet e rinisë.29

Grafiku 3: Përqindja e të rinjve që listojnë kanalet e mëposhtme si burime informacioni30

Grafiku 4: Përqindja e të rinjve që deklarojnë se diskutojnë/ prezantojnë/ bëjnë me dije shqetësimet/
nevojat dhe kërkesat e tyre në burimet më poshtë31
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• Bashkia mban të dhëna / informacione periodike për dhe mbi të rinjtë. Databazat disponohen 
nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, Dega Korçë dhe Drejtoria e Kujdesit 
Social pranë Bashkisë Korçë. Të dhënat përditësohen në mënyrë periodike.32

• Analiza e realizuar në bashkëpunim me Observatorin ka vlejtur për Bashkinë si një dokument i 
rëndësishëm referimi për të identifikuar prioritetet dhe për t’u adresuar nëpërmjet aktiviteteve.33 

• Për të adresuar më mirë çështjet që lidhen me rininë, Bashkinë do ta ndihmonte:

1. Evidentimi i qëndrimeve dhe i perceptimeve të të rinjve në lidhje me nevojat, vështirësitë, 
pritshmëritë, motivimin dhe gatishmërinë për të përmirësuar/ndryshuar kushtet e tyre të jetesës;

2. Identifikimi i praktikave me të mira të bashkëpunimit që garantojnë dhe ofrojnë shërbime 
mbështetëse për këtë target grup;

3. Prezantimi dhe shkëmbimi i eksperiencave mbi praktika më të mira të zbatuara nga bashki 
të tjera.34

Ndërkohë, të rinjtë listojnë si shërbime që do të donin që Bashkia të ofronte:
Më shumë kurse pa pagesë për disiplina të ndryshme; më shumë aktivitete artistiko-kulturore; 
organizimin e kampeve verore, mbështja e të rinjve me kurse formimi profesional, apo me 
financimin e nismave rinore.35
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HARTËZIMI I DETYRIMEVE LIGJORE PËR NJQV DHE AKTIVITET E REALIZUARA ME 
FOKUS RININË - BASHKIA KORÇË

20
1
9
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LISTA E SHKURTIMEVE
 
   Ekziston 
BE  Bashkimi Evropian 
DRAP  Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar
DSHP  Drejtoria e Shëndetit Publik
EU  European Union
KB   Këshilli Bashkiak 
KKR   Këshilli Kombëtar i Rinisë 
KVR   Këshilli Vendor i Rinisë
MASR  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
NJMF  Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve
NJQV   Njësia e Qeverisjes Vendore
OZHQ/ SDG Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm/ Sustainable Development Goals (Eng)
PBA   Programit Buxhetor Afatmesëm
PMB-OBS  Plani i Monitorimit të Buxhetit të vlerësuar nga Observatori
ReLOaD Regional Local Democracy Programme
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