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dhe t’i kërkojnë llogari zyrtarëve publikë, duke i mbajtur përgjegjës
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Gjatë muajit Nëntor 2020 janë anketuar 100 të rinj nga Bashkia e
Cërrikut me qëllim matjen e njohurive të tyre mbi:

a. Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Sustainable Development Goals - SDGs)

b. Shëndetin Seksual dhe Riprodhues
c. Programet dhe shërbimet e Bashkisë për të rinjtë
PROFILI I TË RINJVE TË ANKETUAR:

•
•

Grupmosha: 15 - 29 vjeç
Vendndodhja:
28% nga zonat urbane
72% nga zonat rurale
62%

38%

FAKTE MBI TË RINJTË E CËRRIKUT
A. NJOHURITË MBI OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - SDGs)

Afërsisht 1 në 5 të rinj kanë dëgjuar se çfarë janë SDGs
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Ndërmjet të rinjve që kanë njohuri mbi SDGs rezulton se:

a. Shkolla (60%) dhe familja (53%) janë burimi kryesor i

informacionit për të rinjtë në zonat urbane dhe për të rinjtë në
zonat rurale, për pasurimin e njohurive të tyre mbi këtë çështje.

Asnjë prej të rinjve të anketuar në zonat urbane dhe rurale nuk është
shprehur se ka dëgjuar për SDGs nga institucionet lokale apo
televizioni.
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ANGAZHIMI I TË RINJVE NË ARRITJEN E SDGs
Të rinjtë janë pyetur në lidhje me angazhimin personal dhe
përfshirjen në aktivitete të ndryshme mbi SDGs.
Vetëm 2% e të rinjve të anketuar (në grupmoshën 15-18 vjeç) janë
shprehur se janë përfshirë personalisht për arritjen e SDGs. Një
pjesë e të rinjve nga po e njëjta grupmoshë (6% e rasteve) janë
shprehur se nuk janë përfshirë personalisht në arritjen e SDGs. 5 %
e të rinjve janë shprehur që janë përfshirë pjesërisht dhe 2 % e tyre
shprehen se duan të angazhohen ne arritjen e SDG-ve. Shumica e
të rinjve (84%) kanë refuzuar të përgjigjen. Besojmë se aktorët lokal,
qendrorë dhe donatorë duhet të përqendrojnë vëmëndjen dhe
energjinë për të informuar dhe aktivizuar me tej të rinjtë e Bashkisë
Cërrik në lidhje me rëndësinë dhe dobishmërinë e zbatimit të SDGve.
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Përqindja e të rinjve të përfshirë personalisht në arritjen e SDGs
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Të rinjtë janë pyetur edhe mbi rolin që ata mendojnë se mund të
kenë për arritjen e SDGs.

•
•
•

Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e
mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe;
Informohen dhe kujdesen për shëndetin e
tyre;
Një jetë pa dhunë dhe një arsim cilësorë;
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FAKTE MBI TË RINJTË E CËRRIKUT
B.

NJOHURITË MBI SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES

Të rinjtë janë pyetur edhe mbi njohuritë e tyre në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues.
Pjesa më e madhe e të rinjve të anketuar kanë marrë informacion
mbi shëndetin seksual dhe riprodhues. Anketimi tregoi se 1 në 5 të
rinj kanë marrë informacion mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.
81% e vajzave të anketuara në zonat urbane dhe 92 % e djemve në
zonat urbane 88 % e djemve ne zonat rurale janë shprehur se kanë
marrë informacion mbi shëndetin seksual dhe riprodhues. Njohuri
më të pakta në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues kanë
paraqitur vajzat në zonat rurale me 85% dhe vajzat në zonat rurale
me 81%.
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Përqindja e të rinjve të cilët renditin si mjetet
më të përdorura për të marrë informacion rreth
çështjeve të shëndetit seksual dhe riprodhues
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Përqindja e të rinjve të cilët renditin si mjetet
ideale për të marrë informacion rreth çështjeve
të shëndetit seksual dhe riprodhues
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Ndërmjet të rinjve që kanë njohuri mbi shëndetin seksual dhe
riprodhues, shkolla dhe interneti janë burimi më i shpeshtë i
informacionit të përdorur për pasurimin e njohurive të të rinjve
mbi këtë çështje. Ndërsa shkolla, trajnimet dhe internet konsiderohen mjetet ideale për marrjen e informacionit për shëndetin
seksual dhe riprodhues nga ana e të rinjve.
Puberteti
Puberteti

Seksualiteti

(IST)

89% dhuna me bazë gjinore
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67%

Kontracepsioni
/Kondomët

Të rinjtë në masën (42%) shprehen se informacioni i marrë në
shkollë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues është pjesërisht i
mjaftueshëm. 20% e të rinjve në zonat urbane dhe 26% në zonat
rurale shprehen se informacioni i marrë në shkollë mbi shëndetin
seksual dhe riprodhues është i mjaftueshëm.
Rezulton se, ndërmjet të anketuarve që janë përgjigjur ,informacioni
i marrë në shkollë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues nuk është
i mjaftueshëm, 2% janë nga zonat rurale dhe 8% nga zonat urbane.
Ndërkohë 3% e të rinjve nuk kanë mbajtur qëndrim mbi këtë çështje.
Duke vlerësuar shkollën si një burim të rëndësishëm të informimit
dhe edukimit të të rinjve në lidhje me shëndetin seksual riprodhues
(vlerësuar maskimalisht dhe nga vetë të rinjtë e këtij anketimi),
nxjerr në pah nevojën për një informim dhe edukim cilësorë të të
rinjve të trajtuara në kurrikulat mësimore përkatëse, ku roli edukues
dhe komunikues i mësuesve është thelbësor në mirëinformimin e të
rinjve.
A është i mjaftueshëm informacioni i marrë në shkollë mbi
shëndetin seksual dhe riprodhues?
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Nga anketimi i të rinjve në Cërrik rezultoi se 50% e të rinjve në zonat
urbane dhe 32% në zonat rurale nuk flasin me prindërit e tyre mbi
çështjet e shëndetit seksual dhe riprodhues.
4% e të rinjve në zonat urbane dhe 6% e të rinjve në zonat rurale
shprehen se flasin me prindërit për çështjet e shëndetit seksual dhe
riprodhues. Për të rinjtë është më e lehtë që të komunikojnë vetëm
me mamin (7% në zonat urbane dhe 26% në zonat rurale), si dhe me
shokët/ shoqet (19% në zonat rurale dhe 14% në zonat urbane).
Në radhët e të rinjve që flasin mbi këtë tematikë rezulton se vetëm
4% e të rinjve në zonat urbane komunikojnë për këtë tematikë me
babain.

FAKTE MBI TË RINJTË E CËRRIKUT
C. NJOHURITË MBI PROGRAMET DHE SHËRBIMET E BASHKISË PËR
TË RINJTË
Nga anketimi i kryer rezulton se 1 në 3 prej të rinjve të anketuar
janë në dijeni të programeve/prioriteteve të Bashkisë në lidhje me
të rinjtë. Nga anketimi rezulton se 67 % e djemve nga zonat urbane
janë më në dijeni të programeve dhe prioriteteve të Bashkisë për të
rinjtë. Ndërsa më pak të informuar mbi programet që ofron Bashkia
për të rinjtë janë vajzat në zonat rurale (30% e vajzave që janë
anketuar janë shprehur se kanë dijeni për këto programe).
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Përqindja e të rinjve
të cilët kanë dijeni për
programet / prioritetet
e Bashkisë në lidhje me
të rinjtë, sipas gjinisë
dhe zonave

Shumica e të rinjve (32% në zonat urbane dhe 47% në zonat rurale)
shprehen se asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në takime që Bashkia
ka zhvilluar me të rinjtë për përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit të
zonës. Një pjesë e vogël (22% e të rinjve nga zonat rurale dhe 14% e
të rinjve nga zonat urbane) janë shprehur se nuk janë në dijeni të
këtyre takimeve.
Përqindja e të rinjve që kanë marrë pjesë në takime që Bashkia ka
zhvilluar me të rinjtë për përcaktimin e prioriteteve të zhvillimit të zonës
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Nga të rinjtë që janë informuar mbi programet e Bashkisë rezulton
se mjetet më të përdorur për marrjen e informacionit nga Bashkia
janë:

a. Faqja zyrtare e bashkisë (46%) dhe njoftimet publike (39%) për të rinjtë në zonat urbane
b. Faqja zyrtare e bashkisë (33%) dhe njoftimet publike (32%) për të rinjtë në zonat rurale
Portali online dhe Broshurat mbeten gjithashtu mjete informuese
të përdorura nga të rinjtë. Ndërsa trajnimet apo buletinet
informative nuk renditen si mjete të përdorura ndonjëherë nga të
rinjtë për t’u informuar mbi programet e Bashkisë.
Përqindja e të rinjve të cilët kanë përdorur format e mëposhtme për
marrjen e informacionit nga bashkia

10 TË RINJTË - BASHKIA CËRRIK

Aktivitetet sociale, informuese, ndërgjegjësuese, argëtuese dhe
sportive; janë programet më të preferuara që të rinjtë do të donin
të përfitonin nga Bashkia e Cërrikut. Me prioritet nga të rinjtë
janë vlerësuar edhe krijimi i qendrave rinore; bursa për studentë
ekselentë; etj.
Për të rinjtë e bashkisë Cërrik, duhet një vëmendje e shtuar dhe
politika lokale të mirë adresuara dhe të buxhetuara, me qëllim rritjen
e rolit dhe kontributit të tyre në aktivizimin social dhe zhvillimin
ekonomik të zonës.
Përqindja e të rinjve që do të donin që Bashkia të ofronte shërbimet e
mëposhtme për të rinjtë

Një pjesë e vogël të rinjve (10%) të anketuar, e vlerësojnë
maksimalisht (5) ofrimin e shërbimeve nga Bashkia sipas nevojave të
të rinjve, ndërsa 14% e të rinjve vlerësojnë maksimalisht (5) ngritjen
dhe funksionimin e zyrave me një ndalesë në Bashki.
Përqindja e të rinjve të cilët vlerësojnë me pikët më poshtë shërbimet që
janë ofruar nga Bashkia për të rinjtë
(1- vlera më e vogël, 5 vlera më e madhe)
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