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PËRMBLEDHJE
 
Të rinjtë janë forca më krijuese, burim dinamik i inovacionit dhe
ata pa asnjë dyshim në çdo vend të botës dhe segment të historisë,
kanë marrë pjesë, kontribuar dhe nxitur ndryshime të mëdha në
sisteme politike,  ekonomike e social-kulturore.
 
Megjithatë në kontekstin e Shqipërisë, të rinjtë përballen me
vështirësi të ndryshme si, pengesa në edukim, apo edhe forma të
ndryshme të diskriminimit si dhe shanse të limituara për punësim.
Prandaj, mundësitë e të rinjve për t’u përfshirë në proceset
monitoruese të politikave a vendimeve që merren në emër të tyre,
varen shumë edhe nga konteksti politik, social-ekonomik dhe
kulturor.
 
Projekti “Karta e pikëve si një udhëzues për planin 4-vjeçar të
punës së Bashkisë Kamëz, ka si qëllim, të siguronte informacion të
detajuar nga vetë komuniteti rinor në Kamëz rreth cilësisë së
shërbimeve të ofruara nga Bashkia. Objektivi kryesor i kësaj karte
ka të bëjë me gjenerimin e indikatorëve dhe matjen e cilësisë së
shërbimeve që marrin të rinjtë (dhe jo të mbledhë opinione nga
publiku i gjerë), si edhe të evidentojë problematikat e të sugjerojë
ndërhyrjet për planin e ardhshëm lokal 4-vjeçar.
 
 
Gjatë muajve Prill-Maj 2019, të rinjtë e këshillit rinor bashkiak së
bashku me stafin e organizatës CEID dhe partnerët lokalë AAM
(Shoqata e Bashkive të Shqipërisë) dhe DIGE (Shoqata Për Zhvillim
Informim dhe Barazi Gjinore) kanë takuar rreth 500 të rinj,
gjimnazistë dhe studentë në qytetin e Kmazës. Pyetësorit të
përgatitur, i janë përgjigjur gjithsej 421 të rinj. Ata janë pyetur
rreth shërbimeve ekzistuese për komunitetin rinor, atyre që
mungojnë si dhe rreth cilësisë së këtyre shërbimeve ofruar nga
Bashkia Kamëz. Gjithashtu, janë pyetur për pikëpamjet e tyre
personale mbi efektin dhe impaktin që sjellin ndryshimet
buxhetore në shërbimet për të rinjtë. Eshtë vazhduar me pyetje mbi
pjesmarrjen e të rinjve në procese të kërkesë llogari-dhënënies,
shqetësimet direkte të tyre si dhe ato publike. 
Eshtë punuar me një metodologji mikse, sasiore dhe cilësore si dhe
me llojin e intervistave te hapura dhe te strukturuara. Për
përpunimin e të dhënave është punuar me programin SPSS. Mosha
mesatare në këtë studim është rreth 18 vjeç, mosha më e përhapur
është 17 vjeç dhe luhatet nga 15 ne 29 vjeç.



INICIATIVA E KARTËS SË PIKËVE
 
Ky dokument vjen në formën e raportit final mbi gjetjet e
dala nga vlerësimi që të rinjtë e Kamzës dhe Paskuqanit i
kanë bërë shërbimeve të ofruara nga Bashkia Kamëz.
Në këtë vlerësim, ekipi i punës nuk i është referuar një
programi/shërbimi/ a projekti të veçantë që zbatohej në
kohën kur pyetsori plotësohej nga të rinjtë. Kjo sepse në
Bashkinë Kamëz nuk ka dhe prej gati 4 vitesh nuk ka patur
një program/projekt zhvillimor për të rinjtë.  Aktivitetet
kulturore me objketiv argëtues dhe në plan afat-shkurtër nuk
kanë qënë pjesë direkte e vlerësimeve.
 
Fazat nëpër të cilat ka kaluar procesi i realizimit të Kartës së
Pikëve i realizuar në 6 muaj
 
·         Puna përgatitore që përfshin edhe identifikimin e
zonave të ndërhyrjes (trajnimin dhe përgatitjen teknike të
anëtarëve të këshillit rinor këshëllimor bashkiak).
 
·         Mbledhja e të dhënave ka nisur si proces me
përzgjedhjen e të rinjve sipas zonave të analizuara nga ana
social-ekonomike-kulturore dhe diskutimi me to. Të rinjtë
pjesmarrës të ndarë në 3 grupe për fokus-grup kanë
evidentuar problematikat sipas perceptimit dhe
eksperiencave të tyre e më pas të ndihmuar edhe nga
ekspertët e projektit këto problematika janë kthyer në
indikatorë me qëllim matjen dhe vlerësimin e tyre.
 
·         Mbledhja e të dhënave ka vazhduar më tej me
shpërndarjen dhe takimet në terren me të rinjtë, për
plotësimin e formularit.
 
·         Në përfundim hedhja e të dhënave dhe analizimi i tyre
është përgatitur nga grupi i punës përbërë nga ekspertë të
fushës.
 
 
 
 



DISA FAKTE RRETH QYTETIT
 
 
Kamza është një qytet që njihet me përballjen e një
kombinimi shqetësues të një stresi të vazhdueshëm dhe
domethënës ekonomik-kulturor, i cili shoqërohet me
tensione të shpeshta politike.
 
Ky është një qytet i cili ka filluar të popullohet ndjeshëm
diku pas viteve 1990. Kamza është ndër ato qytete që
perjetoi ndryshimin e madh të sistemeve dhe ardhjen e e
demokracise më ndryshime dhe probleme, shkaktuar nga
migrimi.
 
Përpara këtyre viteve, Kamza është njohur më shumë si zonë
e cila ishte e favorshme në industrinë e agrikulturës.
Universiteti i parë dhe i vetëm edhe në ditët e sotme, i kësaj
fushe, është çelur në vitin 1952 duke mbajtur fillimisht
emrin Instituti i Agrokulturës Kamëz dhe sot njihet si
Universiteti Bujqësor i Kamzës. Sot ky qytet numëron rreth
48 institucione arsimore ku perfshihen kopshte (20), shkolla
fillore (22), shkolla të mesme (6) si dhe vetëm një shkollë
profesionale. Popullsia, sipas censusit  (2011) është 104,190
banorë ndonëse numri në rritje i banorëve të rinj nuk është
reflektuar. Ndërkohë, me harten e re territorial, bashkia
Kamëz është rritur ndjeshëm, duke qënë se pjesë e saj është
edhe Paskuqani, dhe llogaritet që popullsia të ketë shkuar
mbi 130 mijë banorë. Sipas të dhënave zyrtare lokale dhe
qendrore, papunësia në Kamëz arrin shifren 50% me një
ndikim të madh kryesisht tëk të rinjtë dhe gratë[1].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]https://exit.al/en/2017/08/08/kamza-yesterday-today-and-tomorrow/



HYRJE
 
 
Në vitin 2014 Qeveria Shqiptare prezantoi reformën
administrative territoriale duke reduktuar numrin e bashkive
dhe komunave të Shqipërisë nga 378 njësi, në 61 bashki e
duke i dhënë këtyre të fundit me shumë kompetenca në
veprim. Me gjithë ndryshimet në qeverisjen lokale dhe
problematikat e vazhdueshme në tranzicionin e demokracisë
shqiptare, politizimi i institucioneve publike mbetet edhe sot
një shqetësim i madh.
Mekanizma të dobët në llogaridhënie janë kryefjala e këtyre
30 viteve në Shqipëri, edhe kur flitet për qeverisjen lokale si
një urë e fortë lidhese me qytetarët dhe ndikimin e
drepërdrejtë që ka në jetën e tyre.
 
Duke ndjekur gjithë ndryshimet në kornizën ligjore dhe
institucionalë të ndodhura në këto vite si dhe përpjekjet e
shoqërisë civile me qeveritë lokale për të bashkëpunuar në
zhvillim të politikave publike për të rinjtë, procese si
pjesmarrja publike, ato konsultative e deri tek zbatimi i
dokumenteve strategjikë për rininë, nuk marrin vëmëndjen e
duhur. Ky problem arrin deri në mungesë të përcaktimit
buxhetor në nivel qendror e më pas lokal, për këtë
komunitet. Megjithatë, duhet thënë se shqetësime të tilla
nuk lindën me reformën territoriale- administrative dhe
bashkitë nuk u përballën për herë të parë me to. Kushtet të
cilat shoqërojnë këtë fenomene janë të ndryshme.
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]https://www.crca.al/en/news-youth-politics/report-youth-albania-albanian-
government-and-municipalities-have-failed-young
[2]http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/12299.pdf
[3]http://www.kamza.gov.al/?fbclid=IwAR0c-
ektIW8eEHWFH3klqf5cJNQu2ILd96lspqjTUT_x8bNhJCYpjM8xBak



Në një raport vlerësimi për të rinjtë dhe fëmijët në Shqipëri
realizuar nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri[1]
(CRCA, 2018), shqetësimi kryesor rezulton të jetë humbja e
shpresave që kanë të rinjtë për të jetuar në Shqipëri si dhe
dështimi i qeverisë vendore dhe qendrore për të zbatuar
planin kombëtar tëveprimit 2015-2020. Ndërkohë, një tjetër
studim i Friedrich Ebert Stiftung[2] (2015) “Rinia Shqiptare
2015” thekson një shqetësim të madh siç është papunësia në
nivele të larta. Ky studim paraqet gjithashtu edhe një tjetër
shqetësim që lidhet me shërbimet që duhet të marrin të
rinjtë e që në mungesë të tyre, koha e lire është jo
produktive dhe pasive.
 
Apatia tek të rinjtë në shoqërinë tonë nuk lidhet me
mungesën e dëshirave apo ëndrrave që ata kanë për veten e
tyre, porse me mungesat e shumta që ka sistemi sot. Ky
shqetësim reflektohet qartë edhe në rezultatet e këtij
vlerësimi të cilat janë të detajuara më poshtë. Në faqen
zyrtare të Bashkisë Kamëz, përshëmbull, duke iu referuar
strukturës organizative, Drejtoria e Arsimit dhe Sportit në
përgjegjësinë administrative i referohet 13 pikave kyçe si
pjesë e programit për zhvillimin e sektorit te rinisë, sportit,
arsimit kulturës dhe konvikteve vetëm në kontekst
mirëmbatje dhe infrastrukture[3]. Krijimi i ambjenteve të
reja kulturore apo funskionimi i atyre ekzistuese duke
organizuar aktivitete që angazhojnë komuntitin rinor në
Kamëz, janë shqëtësimi kryesor i të rinjve sot i cili shprehet
në këtë dokument gjithashtu. 
 
 



PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
 
Masat dhe veprimet që ndermerren nga vetë qytetarët për të
kontrolluar vendim-marrësit lokalë përforcojnë gjithnjë e më
tepër mekanizmat konvencialë të llogaridhënies. Këto
procese kanë qënë e vazhdojnë të mbështeten si dhe të
promovohen nga komuniteti ndërkombëtar që punon
kryesisht në vëndet e Ballkanit. Megjithë kulturën jo krejt të
re por jo shumë të praktikuar në Shqipëri, ky proces njeh
akoma pak rezultat dhe ka pak evidenca se si “karta e
pikëve” si mjet vlerësimi funksionon në praktikë dhe sa
efektivitet jep ajo.
 
“Karta e Pikëve” realizuar nga Qendra për Integrim Europian
dhe Zhvillim (CEID) dhe mbështetur nga fondet e programit
BACID.eu, ka si qëllim të kontribuojë në përmirësimin e
programeve rinore dhe shërbimeve që ofrohen nga Bashkia
Kamëz, duke prezantuar një panoramë më të qartë të
vlerësimit që kanë vetë të rinjtë si dhe rekomandimet që
dalin nga ekipi i ekspertëve. Nëpërmjet kësaj “Karte” dolën
në pah disa ndryshime thelbësore nga ana e Bashkisë Kamëz
po aq sa edhe problematika të cilat kërkojnë ndërhyrjen e
shumë aktorëve dhe përfaqësuesve të institucioneve publike
a private.
 
Kamza është një qytet kompleks, per shkak edhe te
ndryshimeve demografike që ndodhen në të gjithë
Shqipërinë pas viteve ’90. Përtej kesaj, Kamza si bashki ka
hasur jo pak probleme duke qënë vazhdimisht nën trysni të
mëdha politike. Marrëdhënia mes nivelit qëndror dhe vendor,
si një element kyç për zhvillim lokal social-ekonomik-
kulturor, është regjistruar në shumë studime e dokumente si
problematike. Sipas studimit të Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë[1], “Qeverisja Vendore në Shqipëri” (2019)
retorika e ashpër politike mes pushtetit qëndror dhe
bashkive të djathta është përkthyer në refuzim financiar për
këto bashki.



Sipas këtij studimi, në vitet 2016 dhe 2017 Komiteti i
Zhvillimit të Rajoneve ka bërë një shpërndarje të
pabalancuar të fondit të investimit jo vetëm politikisht por
edhe në raportin mes bashkive të mëdha dhe bashkive të
vogla. E megjithatë, duke qënë i pashmangshëm ky
moskordinim mes palëve, Bashkia Kamëz njeh prej vitesh
procesin e vet-menaxhimit të taksës në mënyrën më
efektive, duke e rishpërndarë atë në investime publike
kryesisht infrastrukturë. Një prej proceseve më të sukseshme
e çertifikuar edhe nga Ministria e Financave të Shqipërisë,
është ai i buxhetimit me pjesmarrës. Ekspertë të fushës,
taksa-pagues, qytetarë dhe përfaqësues të grupeve të tjera
mblidhen një herë në vit nga kryetari i bashkisë dhe
diskutojnë mbi mbledhjen e taksës dhe investimin e saj në
shërbim të komuniteteve për vitin e ardhshëm. Sipas
intervistave edhe me përfaqësues të këtij institucioni por
edhe analizimit të faqes zyrtare (web) vërehet ngritja dhe
mirëfunskionimi i strukturës së “one stop shop” i cili
funskionon në 35 ndalesa dhe i ofron shërbim qytetarëve në
disa kategori. Nën dritën e këtyre ndryshimeve, arritjeve apo
sfidaveve “Karta e Pikëvë” realizuar nga vetë komunitetet,
mbetet një instrument i fortë për të vënë në lëvizje
përfaqësuesit e qeverisjes lokale. Ky në fakt si instrument
është një përzierje hibride e mendimit në masë, monitorimit
dhe auditit social komunitar si dhe mbatjes në këmbë të
takimeve mes ofruesve të shërbimeve dhe përfituesve. Ky
lloj mekanizmi i llogaridhënies po përdoret nga pak
organizata të shoqërisë civile në Shqipëri. Në vitin 2017
ishte organizata “Për Zhvillim Informim dhe Barazi Gjinore”
që nëpërmjet projektit të saj lokal “Të RinjtëFlasin” prodhoi
kartën e pikëve për shërbimet e Bashkisë Shkodër. Sipas
dokument –raportit, rezultatet e kësaj karte vunë në lëvizje
Bashkinë Shkodër për ngritjen dhe funksionimin e e një
qëndre multidisiplinare si një prej kërkesave që të rinjtë e
Shkodrës kishin komunikuar.

 
 
 [4]http://www.kamza.gov.al/?fbclid=IëAR0c-
ektIW8eEHWFH3klqf5cJNQu2ILd96lspqjTUT_x8bNhJCYpjM8xBak
 
[5]https://aam.org.al/wp-content/uploads/2019/05/Qeverisja-vendore-ne-Shqiperi.pdf



Karta e Pikëvë si instrument i kërkesë llogarisë
për Bashki Europiane
 
Shqipëria në rrugën e saj të gjatë e të mundimshme drejt
Bashkimit Europian, duhet të plotësojë disa kushte. Një prej
sfidave që ka përpara sot Shqipëria, është pushteti vendor
dhe marrëdhënia që vendim-marrësit lokalë instalojnë me
qytetarët. Në këtë kontekst u realizua edhe ky projekt i cili
produktin final kishte vlerësimin e shërbimeve të shpërndarë
nga Bashkia Kamëz për komunitetin rinor, me qëllim
përmirësimin e tyre si dhe te cilësisë së jetës lokalë, të të
rinjve. Sigurisht disa nga vëndet e Bashkimit Europian kanë
ngritur mekanizma të fortë në përfshirjen e të rinjve në
procese vendim-marrëse e krysisht duke hartuar politika
veçanërisht për punësimin e tyre. Spanja, përshembull,
njihet si një prej vëndeve që politikat rinore i ka mjaft të
forta e për më tepër krejt të zbatueshme. Strategjia për
rininë në Spanjë mendohet të jetë e sukseshme sepse në
thelb ka përfshirjen dhe punësimin. Një strategji që
shoqërohet me një plan të qartë veprimi i cili përfshin
ngritjen e disa strukturave të brendshme dhe institucioneve
të vogla që i shërbejnë këtij plani. Në Gjermani[1],
Branderburg përshembull, ka një monitorim të vazhdueshëm
dhe sistematik mbi formimin profesional dhe akademik. Ky
process furnizon me të dhëna periodike strategjinë lokale pë
të rinjtë dhe planet e veprimit të cilat hartohen dhe
zbatohen nga bashkëpunimi i shumë aktorëve në fushë.
Ndërkohë Austria në vitet e fundit është kthyer në një prej
vendeve ku sipërmarrja sociale po rrit ndjeshëm numrin e të
vet-punësuarve, kjo falë edhe lehtësirave ligjore ku
emigrantët nuk përjashtohen. Krijimi i mundësive nëpërmjet
mbështetjes me grante të vogla nga institucionet publike
dhe edukimi për sipërmarrësit e rinj si dhe mbështetja
direkte për start-up, e bëjnë sistemin dhe tregun të
funskionojë për të ardhmen e të rinjve në Austri.
 
 
 
 
[1]http://www.oecd.org/cfe/leed/Local%20Strategies%20for%20Youth%20Em
ployment%20FINAL%20FINAL.pdf



Modele të tilla nga vënde të Bashkimit Europian dhe
vëmëndja që qeveritë lokale a qëndrore tregojnë ndaj këtij
komuniteti, ishin pikënisja e projektit të Kartës së Pikëve.
Kështu, gjatë muajit Prill u realizuan 3 fokus-grupe me të
rinjtë e Kamzës dhe Paskuqanit për të diskutuar në terma
konkretë se cila duhet të ishte lëvizja e radhës nga hartuesit
e politikave dhe vendim-marrësit në nivel vendor dhe
qëndror. Të rinjtë vinin kryesisht nga gjimnazet kryesore të
qytetit. Në këto fokus-grupe kanë marrë pjesë 90 të rinj ku
sëbashku me ekspertët e projektit nxorën 3 indikatorët
kryesore mbi të cilat u realizua edhe vlerësimi. Pyetsorët e
përgatitur u shpërndanë në rreth 500 të rinj në Kamëz dhe
Paskuqan nga ku 421 prej tyre dolën të vlefshëm gjatë
përpunimit të dhënave.
 
Indikatorët ishin;
·         Dialogu civil dhe konsultimet publike në procese
vendimarrëse
·         Marrëdhënia institucionale me komunitetin rinor
·         Shërbimet social-kulturore
 
Secili nga indikatorët shoqërohej nga pyetjet specifike e më
pas nga tabela e vlerësimit sipas shërbimeve të ofruara.
 
Dy nga mesazhet kyçe që dolën nga të dhënat janë;
1.      Një qeverisje e mirë lokale me performancë të lartë
përfshin jo vetëm menaxhimin e shërbimeve lokale dhe që
kënaq vetëm taksa paguesit. Kjo performancë e lartë
çertifikohet kur komuniteti lokal përfshihet direkt në
zgjidhjen e problemeve dhe kontribuon në krijimin e një të
ardhme më të mirë për veten.
 
2.      Reformat e qeverisjes lokale duhet të shkojnë përtej,
thjesht dhe vetëm, përmirësimit të shpërndarjes së
shërbimeve.
 
Nga ana tjetër, çështjet e tjera që kanë gjeneruar nga kjo
“Kartë” flasin për një nunër të konsiderueshëm të
problemeve që të rinjtë hasin në përditshmërinë e tyre.
Mirëpo këto probleme nuk mund t’i adresohen vetëm
pushtetit vendor por të gjithë sistemit në tërësi.



Teoria e ndryshimit jo vetëm për të ngritur zërin por për të
ndryshuar sistemin social ekonomik
 
Ideja për të sjellë në vëmëndje dhe për ta kthyer në praktikë
pune vlerësimin e shërbimeve të ofruara nga qeveria
vendore, ka të bëjë në mënyrë indirekte edhe me angazhimin
e të rinjve në procese të tilla demokratike duke i shkundur
nga apatia, mosbesimi apo indiferenca për çështjet publike.
Teoria e ndryshimit (theory of change, 1990) që dikton
metoda dhe forma të ndryshmë vlerësimi që nisin nga vetë
komuniteti, është një teori e cila në praktikë ka funskionuar
dhe ndërvepruar suksesshëm për projekte apo programe të
mëdha në kontekstin e zhvillimit të politikave ekonomike të
një vendi. 
 
Kjo teori është përshtatur në hartimin dhe krijimin e
pyetësorit me supozimin që të rinjtë duan të jenë pjesë e
proceseve vendim-marrëse. Të dhënat e gjeneruara nga kjo
kartë mbi performancën e shërbimeve të ofruara dhe
marrëdhënien qytetar-shtet/lokal reflektojnë spektrin e plotë
të ndryshimit që kërkohet si dhe ato lejojnë për një analizë
më të thellë të situatës.



Supozimet
 
1- Të rinjtë
dëshirojnë të
marrin pjesë në
procese vendim-
marrëse

Produkti
 
1- Përmirësimi i
të dhënave dhe
shërbimeve në
nivel njësi
administrative
dhe vendore

Zëri dhe
llogaridhënia/akti
vitete
 
1- Puna me NGO
lokale dhe
komunitetin rinor
për prezantimin e
programeve dhe
projekteve me të
rinjtë si dhe
realizimi i
vlerësimit të
pikëvë nga vetë
të rinjtë

2- Pushteti
vendor është i
përgatitur të
“ekzaminohet”
ose inspektohet
nga qytetarët
dhe i gatshëm të
lejojë kontrollin
mbi shërbimet
që ofron 2- Shoqëria Civile

adopton dhe
zbaton vlerësimin
periodik të
shërbimeve të
ofruara sipas
target grupeve
duke gjeneruar të
dhëna për
Bashkinë

2- Rritja e të
rinjve në procesin
e buxhetimit me
pjesmarrje

3- Pushteti lokal
pranon
perceptimin
cilësinë e
shërbimeve që
kanë qytetarët
mbi i ndan ato
me institucionet
në varësi e
pushtetin
qëndror me
qëllim
planifikimin dhe
ekzekutimin e
mënyrave
përmirësuese

3- Krijimi dhe
institucionalizim
i i forumeve
publike për të
përmirësuar
dialogun mes
qytetar/-qeveri
lokale

3- Krijimi dhe
institucionalizimi
i forumeve
publike për të
përmirësuar
dialogun mes
qytetar/-qeveri
lokale

Rezultati
Shpërndarje më
efektive e
shërbimeve
publike



Korniza e kësaj teorie është lidhja domethenëse që
realizohet mes fuqizimit të të rinjve dhe kërkesë- llogarisë si
proces. Gjithashtu, është një garantues i përmirësimit të
shpërndarjes së shërbimeve publike për këtë komunitet, por
jo vetëm. Gjithsesi, të dhënat e këtij vlerësimi sugjerojnë që
teoria e ndryshimit e përdorur si udhëzues në këtë projekt
reflekton realitetin e situatës në Kamëz por nuk kap të gjitha
elementët dhe tiparet e ndryshimit që kanë ndodhur me
reformen territoriale dhe administrative. Në veçanti, lidhja e
supozuar mes fuqizimit të të rinjve dhe shpërndarjes cilësore
të shërbimeve publike për këtë komunitet, jo gjithmonë çon
në rezultate pozitive. Ndonjëhërë shumë të rinj (përshkak
edhe të historisë së vetë qytetit të Kamzës, dinamikave
social-kulturore ekonomike)shfaqin më tepër interesa në
përfitime afat-shkurtra për veten apo familjen, se sa
kultivojnë ndjenjën e përgjegjësisë për të mirën publike
afat-gjatë. Kjo qasje i jep formë domethënëse edhe procesit
të kërkesë-llogarisë në shumë sektorë. Kjo ishte shumë e
qartë në disa prej takimeve me të rinjtë të cilët shpeshherë
përfshinin simpatitë ndaj logove të partive politike në
Shqipëri. Ata prisnin që nëpërmjet aderimit të kishin
përfitime të menjëhershme pa pretenduar asnjë ndryshim
individual arsimor apo profesional.
 
Nga ana tjëtër marrëdhënia e tyre më zyrtarët publikë lokalë
më së shumti ishte në bazë të njohjeve të ngushta (rrethi
miqësor, familjar), se sa raporti zyrtar. Kjo duket qartë edhe
në grafikën e mëposhtme e cila tregon se marrëdhëniet mes
tyre dhe këshilltarëve bashkiakë nuk janë aspak të mira.

[1]shiko më siper linkun



Kjo sepse, jo vetëm nuk i takojnë pjesën më të madhe, por as
nuk janë pjese e konsultave paraprake për programe rinore.
Në fakt, kësaj pike i duhet dhënë shumë vëmëndje. Sipas të
rinjve nuk është e qartë se si administrata lokale funskionon
në rast të vendimeve që merren për programe rinore. Duke iu
referuar raportit më të fundit realizuar nga Shoqata e
Bashkive[1] (2019) marrëdhënia mes qytetarëve dhe
këshilltarëve bashkiakë është një problematikë e madhe
(pershkak edhe të kodit zgjedhor me lista të mbyllura) ku
mungesa e përfaqësuesve të zonave rurale është evidente.
Kjo ndikon direkt në në marrëdhënien e munguar mes
grupeve të interesit dhe zyrtarevë publikë lokalë.
Për të arritur ndryshimin i cili sjell shpërndarje cilësore të
shërbimeve e bashkë me ato ndryshon edhe cilësinë e jetës
së këtij komuniteti, është e nevojshme që këta aktorë të
takohen në një “hapësirë të përbashkët”. Kjo hapësirë jep
mundësinë e ndërvrepimit mes tyre, prandaj kur ato pyeten
rreth këtij bashkëpunimi, e cilësojnë si më të mirin vetëm
nëpëmjet teknologjisë. Kështu, informacioni nëpërmjet
gjithë llojeve të kanaleve duke filluar nga website i
Bashkisë, faqja zyrtare në Facebook, e deri tek njoftimet për
takimet me Kryetarin e Bashkisë, është shërbimi më i mirë
që marrin të rinjtë në Kamëz. Duke qënë se vlerësimi është
bërë nga komuniteti rinor, përdorimi i teknologjisë dhe
marrja e informacionit nëpërmjet saj bën që të rinjtë të bien
dakort me 49%, si shërbimin më të mirë që ofron Bashkia për
ato.



Prandaj menjëherë pas këtij konfirmimi vjen edhe grafika
mbështetëse e cila sqaron se
85% e të rinjve përdorin më shumë se 3 herë faqen zyrtare të
Bashkisë për të marrë informacion në lidhje me shumë
shërbime në varësi të çështjeve individuale.

Ndërkohë theksohet mungesa e qëndrave të mëdha social-
kulturore, organizimi i aktiviteteve sportive apo krijimi i
hapësirave të gjelbërta të reja si dhe ndërhyrja e mëtejshme
në infrastrukturë dhe arsim.
 
Duke iu referuar pikërisht këtyre mungesave 47% e të rinjve
mendojnë se aktivitet social-kulturore që zhvillojnë më tepër
jetën lokale, mungojnë. Këto aktivitete janë emërtuar nga të
rinjtë jo si aktivitete në kuadër të ditëve apo kalendarit të
përcaktuar kulturor institucional, por ato që kanë të bëjnë
me ambjente për kalimin e kohës së lirë në terma afat-gjatë.
E ndjekur nga 33% e të rinjve të cilët mendojnë se
infrastruktura (e cila përfshin zgjerimin e rrugëve,
sinjalistikën, mbledhjen dhe pastrimin e mbetjeve e deri tek
kushtet e kopshteve dhe shkollave) është shërbimi i dytë që i
mungon përditshmërisë rinore në Kamëz



Megjithatë lidhur me këtë të dhënë, duhen evidentuar edhe
pergjegjësitë sociale-kulturore në komunitet. Nësë marrim si
shembull rastin e pastrimit të mbetjeve, menaxhimi i
shkëlqyer nga ana e bashkisë dhe mbatja pastër rrugëve nuk
do jetë asnjeherë e sukseshme nëse qytetarët vazhdojnë të
mos respektojnë vendet e posaçme të hedhjes së
mbeturinave. Kjo është një logjikë që vlen të ruhet edhe në
rastet e investimeve në shkolla e kopshte për të cilat duhet
treguar kujdes, gjithashtu.  
 
Punësimi i të rinjve dhe programet që çdo qeveri ndërmerr
apo zbaton për të lehtësuar këtë process është një prej
çështjeve më shqetësuese në Shqipëri.  
Në fakt ky është një proces në të cilin peshën më të madhe
nuk e mban vetëm pushteti lokal por të gjithë aktorët së
bashku. Problemi i papunësisë tek të rinjtë nuk është vetëm
një problem lokal e aq më tepër vetëm i Kamzës. Shqipëria
prej vitesh përballet me sfidën e reduktimit të numrit të të
rinjte të papunë. Është një sfidë e cila përballë ka numrin e
lartë të të rinjve të cilët braktisin shkollat ose nuk janë të
përfshirë në sistemin arsimor. Statistikat tregojnë se 62% e
të rinjve[1] (mosha 18-24) nuk mbarojnë shkollën e mesme.
Në këtë grup futen edhe të rinjtë të cilët nuk marrin një
drejtim profesional. Prandaj përtej gjithë përpjekjeve të
qeverisë vendore a qendrore, numri i të rinjve të papunë
mbetet akoma një prej shqetësimeve më të mëdha prej të
cilave kuptohet problematika dhe mosfunskionim i politikave
publike. 



Prandaj kur të rinjtë pyeten se sa ka bërë bashkia Kamëz në
drejtim të reduktimit të papunësisë, 51% e të rinjve
mendojnë se situata është e keqe dhe nuk shohin ndryshim.
27% e të rinjve e shohin punën e Bashkisë në këtë drejtim si
situatë normale dhe pjesa tjetër preferojnë të mos japin
përgjigje apo duke u përgjigjur me nuk e di, 15%. 
 
 
 
 

[8]http://pdc.ceu.hu/archive/00006158/01/agenda_policy_brief_youth_employment_en.pdf

Është e qartë që çështja e papunësisë tek të rinjtë nuk është
përgjegjësi e vetëm një institucioni. Megjithatë çdo
institucion përpiqet të hartojë politika të qarta kur vjen puna
tek të rinjtë, si pjesa kyçe për të çuar përpara shoqërinë dhe
zhvillimin e saj. Në përfundim të këtij vlerësimi, 63 % nga
ata sugjerojnë që punësimi i të rinjve duhet të jetë prioritet i
punës në mandatin e ardhshëm të Bashkisë Kamëz. Ndërkohë
17% kanë përfshirë në emërtimin infrastrukturë/transport
publik përmirësimin e disa shërbimeve shtesë si përfshirjen
e kartës së studentit dhe uljen e çmimit të abonesë. 



Për të përfunduar, 20% të të rinjve nuk anashkalojnë
shërbime social-kulturore duke sugjeruar funksionimin e
bibliotekës dhe lehtësimin e proçedurave të saj në
organizimin e aktiviteteve nga vetë grupet rinore lokale.
Gjithashtu kërkesa për një kinema të qytetit përfshihet në
këtë kartë si dhe ajo e hapësirave publike sportive.

[8]http://pdc.ceu.hu/archive/00006158/01/agenda_policy_brief_youth_employment_en.pdf



REKOMANDIMET
 
Ato që janë më afër qytetarëve më shumë se pushteti
qëndror apo organizatat e nivelit ndërkombëtarë që operojnë
në Shqipëri, janë padiskutim përfaqësuesit e pushtetit
vendor. Si të tillë, ato janë nën presion të vazhdueshëm dhe
direkt nga vetë qytetarët për përmirësimin e cilësisë së jetës
në komunitet. Kjo, përmes shërbimeve që marrin dhe
detyrimeve që kanë duke u përgjigjur me pagesën e taksave.
Megjithëkëtë, ky raport i dalë nga vlerësimi që vetë të rinjtë
e Kamzës kanë realizuar, do të shërbejë si guidë në punën e
ardhshme të bashkisë duke marrë në konsideratë edhe
rekomandimet tona. Rekomandime të cilat kanë ardhur si
rezultat i takimeve dhe diskutimeve jo vetëm me të rinjtë
por edhe me aktorë të tjerë lokalë. Karta e vlerësimit e
zbatuar nga Qëndra për Integrim Europian dhe Zhvillim ka
evidentuar edhe histori suksesi në Bashkinë Kamëz me gjithë
sfidat e veta aspak të lehta. Janë histori të cilat në thelb
kanë ndryshimin e situatave sic është ajo e ushtrimit të
përbashkët të pushtetit kur vjen puna tek financat e
brendshme të Bashkisë. Të rinjtë aprovojnë që pjestarë të
familjes janë shpesh të angazhuar ne diskutime me Kryetarin
e Bashkisë për vendime se ku do të shkojë taksa e mbledhur
gjatë vitit. Bashkia Kamëz prej 2 vitesh tashmë ka ngritur
“Bordin rinor këshëllimor” dhe po përpiqet që nëpermjet tij
të jetë më afër të rinjve. Megjithatë, në vazhdimin e këtyre
ndryshimeve, në insistojmë që sot është koha të
krijojmë“hapësirën e përbashkët” në diskutim dhe vendim-
marrje më shumë se sa thjesht në dëgjimin e zërit të
qytetarëve e në këtë rast të të rinjve. Programe që hartohen
për këtë komunitet kanë nevojë të jenë të konsultuara
fillimisht me këtë komunitet. Kjo e lejon këtë grupmoshë
gjithashtu të bëhët më e ndergjeshme për përgjegjësitë që
ka në shoqëri dhe vendimet për të mirën publike. Edukimi në
këtë kontekst është një tjetër element që i vjen në ndihmë të
gjithë procesit të kërkesë llogaridhënies me mjete si “Karta e
Pikëve”.
 



Gjatë gjithë punës me të rinjë por edhe përfaqësues të
pushtetit lokal dhe konsultimit me literaturë përkatëse në
kontekstin e Shqipërisë, hendeku që eksiston mes Bashkisë
Kamëz dhe ministrive të linjës apo institucioneve të tjera
publike që lidhen direkt me njëra- tjetrën, është i madh.
 
Nën dritën e kësaj analize, rekomandimet e mëposhtme
sugjerohen si një mundësi e mirë për të zhvilluar programe
të sukseshme, ose duke përshtatur praktika dhe modele
eksistuese që kanë dhënë rezultat nga vendet e Bashkimit
Europian.
 
·         Hartimi i një programi që përfshin mundësi praktikë-
punë per te rinjte(në terma internship) në nivel lokal, në
bashkëpunim me institucione private dhe të subvencionuara
nga Bashkia Kamëz.
·         Hartimi i një politike të qartë për punësimin dhe
zbatimin e politikave eksistuese.
·         Hartimi i një plan veprimi lokal për rininë nga Bashkia
Kamëz në bashkëpunim me gjithë aktorët në fushë.
·         Mundësia e prodhimit të kartës së studentit më
lehtësira konkrete për përdoruesin.
·         Ofrimin e shërbimeve të tjera të rëndësishme për të
rinjtë përtej infrastrukturës bazike si rrugë, ujë të pijshëm
apo ndriçim, por komplekse sportive të sugjeruara edhe nga
vetë të rinjtë etj.
 
 
 
 
Në përfundim, një falenderim për stafin e Bashkisë Kamëz
dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm në këtë projekt, pasi
vullneti i tyre për të dëgjuar rezultatet është një pikënisje e
mirë dhe mund të shërbejë si model për çdo njësi të
pushtetit vendor.



Young people are the most creative force, a dynamic 
source of innovation and they have participated with 
no doubt in every country of the world as a segment 
of history. They have contributed and fostered major 
changes in political, economic and social-cultural 
systems.

 However, in the context of Albania, young people 
face various di�culties such as barriers to education, 
or even di�erent forms of discrimination, as well as 
limited opportunities for employment. Therefore, 
young people's ability to engage in policy-making or 
decision-making processes on their behalf depends-
signi�cantly on the political, socio-economic and 
cultural context.

The "Scorecard" project, as a guide to the 4-year work 
plan of Kamza Municipality, aims to provide detailed 
information from the youth community in Kamza 
regarding the quality of services provided by the 
Municipality. The main objective of this charter is to 
generate indicators and measure the quality of young 
people's services (and not to collect opinions from 
the general public) as well as to highlight the issues 
and suggest interventions for the upcoming 4- year 
local plan.

 During the period of April-May 2019,  the municipal 
youth council together with CEID sta� and local 
partners AAM (Association of Albanian Municipalities) 
and DIGE (Association for Information and Gender 
Equality), met with about 500 young people, high 
school students and students in the city of Kamzë. 
The 421 young people have been answered to 
speci�c questionnaires. They were asked about the 
existing servicesrelated to the youth community, 
those who are missing and about the quality of these 
services o�ered by the Municipality of Kamza. They 
were also asked about their personal views on the 
impact of budget changes on youth services. It has 
continued with questions on youth participation in 
account-demand claims, their direct concerns as well 
as public concerns.

A mixed, quantitative and qualitative methodology 
was developed, including atype of open and struc-
tured interviews. Data processing was conducted 
with the SPSS program. The average age in this study 
is around 18, the most widespread age is 17, while 
overall the age ranges from 15 to 29.

Indicators resulting through the workshops are as it 
follows:
• Civil dialogue and public consultation in 
decision-making processes
• Institutional relationship with the youth community
• Social-cultural services

Each of the indicators was accompanied by speci�c 
questions and then evaluated according to the 
services provided.

 

Two of the key messages that came out through the 
data  are:

 1. Good local governance with high performance 
includes not only local service management that 
indulges tax payers. This high performance is certi�ed 
when the local community is directly involved in 
problem solving and contributes to the creation of a 
better future for themselves.

 2. Local government reforms should go beyond, 
merely improving the service delivery.

 On the other hand, an additional issue that have 
been generated by this "score-card" talks about a 
considerable number of problems young people are 
facing in their daily lives. But these problems can not 
be addressed only to local government yet to the 
system as a whole.

 47% of young people think that the most absent 
service in their community is the  organization of 
social-cultural activities and the functioning daily 
youth centers.

 51% of young people in Kamza estimate poverty 
reduction e�orts by local government as a  negative 
situation.

 63% of young people demand that youth employ-
ment should be the priority of local leaders and 
decision-makers in the upcoming 4-year-plan.

 When they have been asked about the consulting 
process with the municipal’ councilors before the 
decisions are made, 37% of  the youth evaluate this 
relationship as good by emphasizing that many times 
they do meet each other while 33% of them answer 
that they don’t know. Meanwhile 12% of youth agree 
on the excellent work of councilors by meeting each 
other  constantly , 3% not at all and 15% preferred to 
not give an answer on that.

Being asked about the best service they receivedfrom 
the municipality so far, 49% of youth agree on  the 
information  delivered through technology. Informa-
tion  given through all channels such as o�cial 
emails, web site and weekly meetings with the mayor 
are the best way to be connected with the local 
governance’ work. Followed by 33% on budgeting 
with participation as the second-best service and by 
13%  known as seasonal activities.  
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