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Për të rinjtë e qytetit të Tiranës,
Shpeshherë flasim për të rinjtë por jo gjithmonë veprojmë për ta. E ardhmja e vendit rritet me ëndrra dhe
shpresa për t’u zhvilluar dhe realizuar në jetë. Në këtë rrugëtim të gjatë të rinjtë presin mbështetjen e familjes,
shoqërisë dhe institucioneve. Strategjitë kombëtare për zhvillimin e të rinjve nuk kanë munguar por duke iu
referuar objektivave që u japin përparësi nevojave të tyre në arsim, shëndetësi, sipërmarrje rinore, shërbime
sociale, kulturore dhe rekreative pamë të nevojshme hartimin e Planit Lokal të Veprimit për Rininë 20182020.
Nëpërmjet këtij plani Bashkia Tiranë fokuson vëmendjen e saj te të rinjtë dhe përparimit të tyre si qytetarë
të denjë të shoqërisë sonë. Agjencitë, drejtoritë në varësi të Bashkisë Tiranë por edhe bashkëpunëtorët e saj
do të punojnë çdo ditë për të përmirësuar dhe zgjidhur problematikat që vetë të rinjtë kanë evidentuar gjatë
punimit të këtij plani.
Me shpresën e fuqizimit dhe aktivizmit të të rinjve që jetojnë, studiojnë dhe punojnë në qytetin e Tiranës por
edhe të ndryshimeve konkrete në jetën e tyre,
Ju përshëndes,
Arbjan Mazniku
Nënkryetar i Bashkisë Tiranë
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Plan Veprimi u hartua nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Rrjetin Kombëtar për të Rinjtë
në Shqipëri (ANYN) dhe Bordin Rinor Këshillimor të Bashkisë Tiranë, me mbështetjen e Qendrës
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve CRCA dhe Olof Palme International Center në Shqipëri.
Në këtë proces u përfshinë mbi 1000 të rinj dhe të reja të interesuar që jetojnë në Tiranë, (qytet
dhe fshat), organizatat rinore të cilat operojnë në nivel lokal, forumet politike rinore, ofruesit e
shërbimeve dhe çdo grup tjetër interesi që shprehu dëshirën për të mbështetur këtë proces.
PËRMBAJTJA

Plani i Veprimit 2018-2020 u hartua nëpërmjet një procesi të gjerë konsultimi. U zhvilluan
gjithësej 10 workshope dhe takime konsultuese me të rinj e të reja dhe me përfaqësuesit e
Bashkisë Tiranë, me qëllim vendosjen e prioriteteve strategjike dhe objektivave që ndikojnë
në përmirësimin e jetës sociale, kulturore, ekonomike dhe përfshirjes së të rinjve në Tiranë.
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BASHKIA TIRANË

FALENDERIME

Plani Lokal i Veprimit i Bashkisë Tiranë për të Rinjtë u bë

Gjithashtu, falënderim i veçantë shkon për z. Bledar

i mundur falë mbështetjes së Olof Palme International

Zeneli, znj. Ervjola Osmanaj, znj. Iris Canaj, z. Andi Rabiaj,

Centre (OPIC) ku, prej vitit 2006, i është dedikuar

z. Bekim Shehu dhe znj. Aurora Koçi anëtarë të Bordit

përparimit të të drejtave politike të grave dhe të rinjve

Rinor të cilët ishin pjesë e grupit të punës që ndihmuan

në Shqipëri.

në procesin e hartimit të Planit Lokal të Veprimit të
Bashkisë Tiranë

Bashkia e Tiranës falënderon përzemërsisht Bordin
Rinor Këshillimor, Rrjetin Kombëtar për të Rinjtë

Falenderim për të gjitha Drejtoritë e Bashkisë Tiranë,

në Shqipëri (ANYN) dhe stafin e Qendrës për

specifikisht Drejtoria e Rinisë e cila nxiti dhe zhvilloi

Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri

hartimin e Planit Lokal të Veprimit për Rininë 2018-2020,

– CRCA, që lehtësuan procesin e hartimit të këtij

Drejtoria e Nxitjes së Punësimit, Drejtoria e Trajnimit dhe

plani nëpërmjet zhvillimit të takimeve konsultuese

e Zhvillimit, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,

me grupet rinore, si dhe mundësuan dhe lehtësuan

Drejtoria e Sporteve Profesionale dhe Komunitare,

mbledhjen e informacionit nga organizatat rinore

Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore dhe Shëndetësore,

në vend, pushteti vendor dhe ai qendror. Pa

Teatri Metropol-Qendra Kulturore Tirana, Qendra TEN,

ndihmën e tyre, hartimi i Planit Lokal do kishte

Drejtoria eTrashëgimisë Kulturore dheTurizmit, Drejtoria e

qenë i pamundur.

Artit dhe Kulturës, Agjensia e Parqeve dhe e Rekreacionit,
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban, Drejtoria e Zhvillimit

Në mënyrë të veçantë, Bashkia e Tiranës falënderon

Ekonomik Rural, Drejtoria e Projekteve Strategjike,

të gjitha organizatat rinore dhe forumet politike, të

Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor, Drejtoria e

cilat u përfshinë në mënyrë aktive në procesin e

Transportit dhe Trafikut Rrugor, Drejtoria e Planifikimit

konsultimit gjatë workshopeve që u organizuan për

të Punëve Publike, Drejtoria e komunikimit Dixhital dhe

konsultimin dhe përgatitjen e këtij Plani.

Menaxhimit të Aktiviteteve, Rezidencat Studentore
Universitare Nr. 1,2, 3, Drejtoria e Konvikteve të Shkollave

Bashkia e Tiranës falënderon në mënyrë të veçantë
ekspertët, znj. Belioza Çoku, znj. Mirela Bogdani, z.
Altin Hazizaj dhe z. Klaudio Pulaha për përgatitjen dhe
rishikimin e këtij Plani, që është i pari plan lokal veprimi
për të rinjtë, në këto 27 vite demokraci.

të Mesme dhe të 24 Njesitë Administrative.
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HYRJE
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Tirana është jo vetëm kryeqyteti i Shqipërisë, por një ndër qendrat më të rëndësishme të jetës
ekonomike, sociale dhe politike. Ky qytet ka edhe numrin më të lartë të studentëve, që vijnë
nga vende dhe qytete të tjera për të kryer studimet universitare. Parë nga ky këndvështrim,
Plani Lokal i Veprimit për Rininë 2018-2020 synon përparimin e të gjithë të rinjve dhe të rejave
që jetojnë në Tiranë, në mëyrë që të përfshihen në jetën sociale, politike, ekonomike dhe
vendimmarrëse. Ky plan synon t’i vendosë të rinjtë dhe të rejat në qendër të vëmendjes së
punës dhe përpjekjeve të Bashkisë Tiranë përgjatë 3 viteve të ardhshme, duke i konsideruar ata
një komponent të rëndësishëm në përparimin qytetar.
Prioritetet/aksionet e propozuara, bazuar në:
•

Situatën aktuale të të rinjve në Tiranë;

•

Problemet dhe sfidat me të cilat përballet Bashkia e Tiranës për rritjen e pjesëmarrjes;

            së të rinjve në jetën politike, ekonomike dhe sociale;
•

Mundësitë dhe vizionin e Bashkisë Tiranë, për përparimin e të rinjve si qytetarë;
aktivë dhe pjesëmarrës në proceset e ndryshimit të njësive administrative.

Duke iu referuar numrit të të rinjve dhe nevojave që ata kanë, mund të themi se, deri më sot, ka
munguar një strategji në nivel vendor dedikuar të rinjve dhe objektivave që u japin përparësi
nevojave të tyre në arsim, shëndetësi, shërbime kulturore, sociale, rekreative etj.
Problematikat që raportojnë të rinjtë janë përmbledhur në 6 prioritete kryesore:
1. Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;
2. Punësimi dhe sipërmarrja rinore;
3. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimarrje;
4. Arti, sporti, kultura dhe mjedisi;
5. Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytetin e Tiranës;
6. Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike për të rinjtë.
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Pavarësisht përpjekjeve që janë bërë, të rinjtë në Tiranë kanë nevojë për një plan konkret
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sportin, për të bërë art dhe aktivitete të tjera krijuese dhe argëtuese.

veprimesh, ku të referohen shqetësimet, nevojat e tyre dhe të synohet rritja e standardeve të
shërbimeve që fuqizojnë ato. Ky plan do të shtjellohet me objektiva dhe rezultate të prekshme

Prioriteti 5 - Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore në qytetin e Tiranës parashikon jo

për secilën nga 6 prioritetet e identifikuara. Këto 6 prioritete janë përshkruar shkurtimisht si më

vetëm një përqasje mbështetëse nga ana e Bashkisë Tiranë, por edhe një ndërveprim aktiv, në

poshtë:

mënyrë që të ketë sa më shumë nisma cilësore nga ana e të rinjve. Për këtë, prioritetet dhe masat
janë orientuar drejt mundësive financiare dhe aktiviteteve konkrete që ndihmojnë organizatat

Prioriteti 1 - Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës adreson mangësitë fizike dhe materiale, si edhe

dhe nismat rinore në Tiranë, në mënyrë që të funksionojnë si duhet dhe të kenë qëndrueshmëri.

vështirësinë e aksesit në institucione edukuese, për shkak të aftësive, përkatësisë në një grup
vulnerabël apo të margjinalizuar etj. Ky prioritet përmbledh dhe adreson të gjitha nivelet e

Prioriteti 6 - Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike për të rinjtë përfshijnë një

arsimit në territorin e Bashkisë së Tiranës. Objektivat dhe masat për këtë prioritet janë ndërtuar

gamë të gjerë shërbimesh dhe lehtësirash që të rinjtë përfitojnë për shkak të grupmoshës në të

duke marrë në konsideratë mundësitë ekzistuese për zgjidhjen e këtyre problematikave dhe,

cilën ata bëjnë pjesë. Realizimi i këtyre shërbimeve dhe përfitimi që do të kenë të rinjtë, do të

njëkohësisht, duke parashtruar masa që mund të ndërmerren drejt zgjidhjes.

sillte përmirësimin e gjendjes së tyre në qytet dhe, për rrjedhojë, mirëfunksionimin e tyre efektiv
si qytetarë të kësaj bashkie.

Prioriteti 2 - Punësimi dhe sipërmarrja rinore përfshin dhe adreson papunësinë e të rinjve
(duke përfshirë sidomos angazhimet sezonale ose studentore), efektshmërinë e politikave që

Për këtë arsye, Bashkia Tiranë ka shfaqur vullnet maksimal për adoptimin e ndërhyrjeve vertikale

janë në fuqi për të nxitur punësimin rinor, si dhe të rinjtë si sipërmarrës. Ky prioritet adreson

me masa dhe prioritete korrekte, që modelojnë një të ardhme më aktive për të rinjtë, duke i

bashkëpunimin ndërmjet bizneseve, Bashkisë së Tiranës, vetëpërfshirjen e të rinjve dhe palëve

konsideruar ata si partnerë në aksionet e qytetit.

të treta në organizata të shoqërisë civile, organizata ndërkombëtare e më tej.
Prioriteti 3 - Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje merret drejtpërdrejt
me përfaqësimin e të rinjve për të marrë pjesë në Këshillin Bashkiak si organ përfaqësues i
Bashkisë, me mundësitë dhe motivimet e të rinjve dhe të rejave për të marrë pjesë drejtpërdrejt
në politikëbërje dhe vendimmarrje në Tiranë. Në këtë kontekst, për të arritur në konkretizimin e
masave të sugjeruara, janë analizuar nisma të mëparshme dhe efektshmëria e tyre, si edhe janë
marrë në konsideratë nisma ekzistuese.
Prioriteti 4 - Arti, sporti, kultura dhe mjedisi përfshin dhe adreson kohën e lirë, nevojën për
rekreacion dhe promovimin e të rinjve virtuozë dhe të talentuar. Masat janë orientuar drejt
krijimit të hapësirave, aktiviteteve, programeve, mundësive kulturore, hapësirave për të ushtruar
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MISIONI DHE VIZIONI
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Misioni i këtij Plan Veprimi është përmirësimi i gjendjes ekonomike, arsimore, sociale, rritja e
pjesëmarrjes në vendimmarrje, si dhe fuqizimi i të rinjve që jetojnë, punojnë dhe studiojnë në
territorin që mbulon Bashkia e Tiranës.
Më konkretisht, plani strategjik synon:
Së pari, të identifikojë problemet, nevojat dhe prioritetet e të rinjve të Tiranës.
Kjo është arritur përmes opinioneve të marra nga të rinj në gjimnaze, universitete,
qendra pune, si edhe organizatave, forumeve rinore të partive politike, gjatë 4
workshop-eve dhe një konferencë të zhvilluar në kuadrin e procesit të përgatitjes
së kësaj strategjie gjatë vitit 2016. Një tjetër kanal informimi për mendimet dhe
opinionet e të rinjve, kanë qenë tre studime për rininë shqiptare të organizatës
CRCA Shqipëri dhe Fridrich Ebert Stiftung;   
Së dyti, të propozojë zgjidhjet e mundshme ose fushat e ndërhyrjes, nëpërmjet
mënyrave, mekanizmave dhe mjeteve të caktuara për të adresuar problematikat
e dala.

Plani Lokal i Veprimit për të Rinjtë fokusohet në periudhën 2018 - 2020.
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METODOLOGJIA E NDJEKUR PËR
PËRGATITJEN E PLANIT
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Procesi i hartimit të Planit Lokal të Veprimit të Bashkisë Tiranë për të Rinjtë, filloi në muajin
shtator 2016 dhe vijoi deri në muajin maj 2017. Metodologjia e ndjekur për hartimin e Plan
Veprimit konsiston në 6 etapa të ndryshme. Ky Plan Veprimi është realizuar me përfshirje të
gjerë të vetë të rinjve si dhe me pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm, të cilët kanë të bëjnë me
realizimin e 6 prioriteteve të identifikuara. Për të arritur në rezultatet e këtij Plan Veprimi është
aplikuar një metodologji mikse, ku përfshihen rishikim literature përsa i përket modeleve të
suksesshme të plan veprimeve të ngjashme, intervista gjysmë të strukturuara dhe takime me
aktorët kyç. Këto etapa janë zhvilluar në rend kronologjik, pasi etapa pararendëse është kusht
përmbushës për atë që pason.
Etapat e metodologjisë përfshijnë:
1.

ETAPA 1- Faza përgatitore;

2.

ETAPA 2-Identifikimi i prioriteteve;

3.

ETAPA 3-Bashkëpunimi me institucione dhe drejtori të Bashkisë Tiranë;

4.

ETAPA 4-Konsultimi me përfaqësuesit e Bashkisë Tiranë;

5.

ETAPA 5- Prezantimi publik;

6.

ETAPA 6- Aprovimi nga Bashkia dhe Këshilli Bashkiak.

ETAPA 1 - Faza përgatitore, përfshin hartëzimin e të gjithë punës për ndërtimin e këtij plan
veprimi. Si fillim, u realizua përfshirja e të rinjve për identifikimin e nevojave, shqetësimeve
dhe problematikave të tyre. Të rinjtë e përfshirë përbëhen nga Rrjeti Kombëtar i të rinjve në
Shqipëri (ANYN), të cilët janë një grup rinor me përfaqësues të forumeve rinore politike dhe
organizatave të ndryshme rinore nga e gjithë Shqipëria, rrjeti i organizatave “Zëri i të Rinjve”,
si edhe përfaqësuesit e Bordit Rinor Këshillimor pranë Bashkisë Tiranë. Të trija këto grupime
punojnë ngushtë me të rinjtë në territorin e Bashkisë Tiranë dhe janë në gjendje të artikulojnë
nevojat që kanë të rinjtë. Këta të rinj, me ndihmën e ekspertit përgjegjës për këtë proces, janë
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përfshirë në të gjitha etapat e ndërtimit të këtij Plan Veprimi. Në këtë fazë është ndërtuar edhe

ETAPA 4 -Konsultim me përfaqësuesit e Bashkisë Tiranë, drafti i këtij Plan Veprimi, i cili është

axhenda e takimeve dhe intervistave, si dhe kërkimi për literaturën dhe materialeve të tjera të

përpiluar gjatë këtyre fazave, është konsultuar edhe me këshilltarë të Këshillit Bashkiak Tiranë.

nevojshme.

Nga këta të fundit janë marrë parasysh komente dhe sugjerime dhe, më pas, janë reflektuar në
një version të dytë draft të këtij Plan Veprimi.

ETAPA 2 - Identifikimi i prioriteteve përmbledh takime dhe konsultime me të rinjtë e përfshirë
në këtë proces, për të identifikuar hapat konkretë të planit të veprimit. Ekspertja që bëri të

ETAPA 5 - Prezantimi publik, me anë të një eventi publik dhe të hapur për të gjithë, është

mundur këtë proces u ofroi të rinjve të përfshirë edhe trajnim, në mënyrë që të mund të arrinin

prezantuar drafti i Plan Veprimit. Në këtë event kanë qenë të pranishëm të rinjtë pjesëmarrës

në artikulimin më të mirë të nevojave të tyre. Në këtë mënyrë, duke bërë dhe një Analizë SWOT,

në këtë proces dhe përfaqësues nga Bashkia Tiranë. Në këtë etapë është marrë feedback nga

pra, duke parë pikat e forta dhe ato të dobëta, mundësitë dhe mangësitë që të rinjtë kanë në

një audiencë e gjerë, i cili është kthyer në komente e sugjerime, që janë reflektuar në versionin

Tiranë, u arrit në artikulimin e 6 prioriteteve kryesore. Bashkë me të rinjtë është përpiluar drafti

përfundimtar që do t’i paraqitet kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës.

i parë i Plan Veprimit.
ETAPA 6 - Aprovimi nga Bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Në këtë fazë, versioni përfundimtar i
Përgjatë procesit të hartimit, janë përfshirë mbi 1000 të rinj dhe të reja, përfaqësues të

Planit të Veprimit i dorëzohet Kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës

organizatave rinore të shoqërisë civile nga të gjitha njësitë administrative të Tiranës, ku nëpërmjet

për aprovim. Pasi Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak e shqyrton, përcaktohet aprovimi dhe

3 workshopeve, adresuan së bashku prioritetet dhe masat e përfshira në këtë plan. Ndërkohë,

versioni përfundimtar i këtij Plan Veprimi.

përgjatë muajit nëntor, krahas të rinjve dhe organizatave rinore u zhillua një workshop me
drejtuesit e forumeve politike rinore, për të konsultuar prioritetet dhe problematikat e adresuara

Partnerët janë komponentë shumë të rëndësishëm të një strategjie. Së pari, sepse cilësia e tyre

dhe të ngritura nga vetë të rinjtë në Tiranë.

ndikon direkt në cilësinë e produktit, dhe, së dyti, gjithanshmëria e tyre (pra një gamë e gjerë
aktorësh të përfshirë në proces), e bën produktin më të besueshëm dhe cilësor. Në procesin e

ETAPA 3 - Bashkëpunimi me institucione dhe drejtori të Bashkisë Tiranë, ku secila problematikë

hartimit të kësaj strategjie janë përfshirë partnerët e mëposhtëm:

që është identifikuar gjatë zhvillimit të workshop-eve me të rinjtë, është diskutuar me secilën
nga drejtoritë e Bashkisë Tiranë. Për këtë, ekspertja ka realizuar një varg takimesh me persona

•

përgjegjës të drejtorive përkatëse. Në këto takime janë konsultuar 6 prioritete që të rinjtë kanë

Rininë 2018-2020, Drejtoria e Nxitjes së Punësimit, Drejtoria e Trajnimit dhe e Zhvillimit,

identifikuar si dhe zgjidhjet e propozuara. Ndërkaq, janë vrojtuar politikat dhe mangësitë si

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Sporteve Profesionale dhe

dhe janë eksploruar opsione të mundshme në bashkëpunim me institucionet apo drejtoritë

Komunitare, Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore dhe Shëndetësore, Teatri Metropol-

përkatëse, në mënyrë që të adresohet realizimi konkret i 6 prioriteteve të identifikuara nga të

Qendra Kulturore Tirana, Qendra TEN, Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit,

rinjtë. Përfundimet e këtyre takimeve dhe intervistave ekspertja i ka reflektuar në draftin e Plan

Drejtoria e Artit dhe Kulturës, Agjensia e Parqeve dhe e Rekreacionit,

Veprimit.

Drejtoria e Rinisë e cila nxiti dhe zhvilloi hartimin e Planit Lokal të Veprimit për
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Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e
Projekteve Strategjike, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor, Drejtoria e Transportit
dhe Trafikut Rrugor, Drejtoria e Planifikimit të Punëve Publike, Drejtoria e komunikimit
Dixhital dhe Menaxhimit të Aktiviteteve, Rezidencat Studentore Universitare Nr. 1,2, 3,
Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme dhe të 24 Njesitë Administrative.
•

Organizatatat dhe rrjetet e rinisë që operojnë në nivel lokal dhe kombëtar: Rrjeti Kombëtar
për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN), Rrjeti i organizatave “Zëri i të Rinjve” dhe Bordi Rinor
Këshillimor në Bashkinë e Tiranës;

•

Forumet Rinore të partive politike (Forumi Rinor Eurosocialist i Shqipërisë, Forumi Rinor i
Partisë Demokratike, Lëvizja Rinore për Integrim, Forumi Rinor i Partisë Republikane, Klubi
i Patriotëve të Rinj Shqiptarë, Forumi Rinor i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Forumi
Rinor i Frymës së Re Demokratike;

•

Ofruesit e shërbimeve për rininë: Drejtoria e Rinisë, Drejtoria e Nxitjes së Punësimit,
Drejtoria e Trajnimit dhe e Zhvillimit, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria
e Sporteve Profesionale dhe Komunitare,Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore dhe
Shëndetësore, Teatri Metropol - Qendra Kulturore Tirana, Qendra TEN, Drejtoria e
Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit, Drejtoria e Artit dhe Kulturës, Agjensia e Parqeve
dhe Rekreacionit, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik
Rural, Rezidencat Studentore Universitare Nr.1, 2, 3, Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të
Mesme dhe të 24 Njesitë Administrative.
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PERPJEKJET PËR TË RINJTË NË NIVEL
QENDROR DHE VENDOR
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Qeveria, e ardhur në fuqi në vitin 2013, e vuri çështjen e rinisë ndër prioritetet e saj. Politika
kombëtare për rininë, e quajtur “Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020”,1 u hartua
në vitin 2014 nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në bashkëpunim me rrjetin e
organizatave të Olof Palme Center dhe me mbështetjen e UNFPA Shqipëri. Ajo shprehu synime
të larta si “përfshirjen e grupeve të interesit në procesin e konsultimit, duke pasur në thelb
domosdoshmërinë për ndërtimin e platformave të qarta për të rinjtë, për të krijuar hapësira në
kultivimin e talentit dhe kreativitetit të tyre”2, si edhe përcaktoi 6 objektiva madhorë strategjikë:3
1.

Nxitjen dhe pjesëmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse demokratike;

2.

Nxitjen e punësimit të të rinjve;

3.

Mbrojtjn e shëndetit të të rinjve dhe masivizimn e kulturës sportive;

4.

Edukimin e të rinjve;

5.

Mbrojtjen sociale;

6.

Kulturën dhe vullnetarizmin - krijimin e Korpusit të Rinisë.

Veç kësaj, një politikë kombëtare rinore nuk mund të realizohet me efektshmëri, pa u fokusuar në
atë që duhet bërë në nivelin lokal dhe pa përfshirjen aktive të autoriteteve të pushtetit vendor.
Pak muaj para Zgjedhjeve Vendore të Qershorit 2015, kandidati i PS për Kryetar të Bashkisë së Tiranës,
z. Erion Veliaj, pranoi dhe firmosi Kontratën Sociale për të Rinjtë4. Ky dokument, i përgatitur nga Qendra
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA), së bashku me anëtarët e Lidershipin e të Rinjve
të Tiranës (LRT), në bashkëpunim me Lëvizjen “Mjaft” dhe me mbështetjen e Olof Palme International
Center dhe Qeverisë Suedeze, u hartua pas diskutimeve për çështjet dhe problematikat e të rinjve në qytetin
e Tiranës. Kontrata Sociale iu paraqit më pas kandidatëve për kryetarë bashkie dhe Këshillit Bashkiak të
Tiranës, me qëllim përfshirjen e prioriteteve të të rinjve në programet e partive dhe përmbushjen e tyre, si
nga kryetari i ardhshëm i bashkisë, ashtu edhe nga këshilltarët e Këshillit Bashkiak Tiranë, gjatë mandatit

1
2
3
4

“Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015 - 2020”, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 6 Maj 2015.
Ibid, fq. 6
Ibid, fq. 9
“Kontrata Sociale: Prioritetet e të Rinjve për Zgjedhjet Vendore në Tiranë”, 10 Qershor 2015
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të tyre.

Njësitë Administrative, Rezidencat Studentore Universitare Nr.1,2, 3 dhe Drejtoria e Konvikteve
të Shkollave të Mesme.

Në Nëntor 2015, rrjeti “Zëri i të Rinjve” firmos kontratën me Kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ku ndan një seri
çështjesh, duke marrë shkas nga çështjet që të rinjtë kishin trajtuar në takimet konsultuese, mbështetur

Në Këshillin Bashkiak, krahas disa komisioneve të reja, u shtua Komisioni për Politikat Rinore.

në një seri dokumetesh strategjike dhe politike, duke u bazuar në të drejtat e njeriut për informim,

Numri i këshilltarëve të rinj në Këshillin Bashkiak nën moshën 35 vjeç u rrit, duke arritur shifrën

pjesëmarrje dhe transparencë.

2216. Duke marrë shkas nga kjo, në dhjetor 2016, me ndihmën e CRCA, u krijua Aleanca e
Këshilltarëve të Rinj Tiranë, me pjesëmarrjen e 5 partive në këshill.

Ekipi i ri, që erdhi në Bashkinë e Tiranës në korrik të vitit 2015, vendosi çështjen e rinisë si
një nga prioritetet kryesore. Përgjatë harkut kohor të 18 muajve, Kryetari i Bashkisë së Tiranës,

Si janë reflektuar këto ndryshime pozitive institucionale në mbështetjen reale për rininë? Buxheti

administrata e tij, si dhe Këshilli Bashkiak kanë përmbushur 6 ndër 10 prioritetet e përzgjedhura

i Bashkisë Tiranë për të Rinjtë për vitin 2016, ishte 5.000.000 leke.27 Buxheti i miratuar për 2017

nga të rinjtë në Kontratën Sociale15.

është 11.800.000 lekë (plus një buxhet për rikonstruksionin e bibliotekave prej 15.000.000
lekë). Buxheti rinor kap vlerën e 0.15% të buxhetit total të Bashkisë38. Gjithashtu, Drejtoria e

Nga pikëpamja institucionale, e rëndësishme duhet të ishte ngritja dhe mbështetja e strukturave

Nxitjes së Punësimit ka një fond dedikuar të Rinjve prej 10.000.000 lekë për Programin për

funksionale që bëjnë të mundur pjesëmarrjen e të rinjve në Bashkinë e Tiranës. Në organigramën

Biznes Social Rinor dhe 5.000.000 për programin “Të Rinj dhe të Reja drejt një Profesioni”.

e re, u krijua Drejtoria e Rinisë, me mision të zhvillojë, pasurojë, edukojë dhe argëtojë në mënyrë
gjithëpërfshirëse të rinjtë, në të gjithë shtrirjen e territorit të Tiranës. Qëllimet e saj janë: të jetë

Ndërkohë, aktivitetet për rininë në vitin 2016 kanë qenë:

një burim i plotë i informacionit rreth programeve dhe shërbimeve rinore në dispozicion të
të   gjithë të rinjve të qytetit të Tiranës; të rivitalizojë   kapacitetet dhe t’i pasurojë vazhdimisht,

1.

Tirana Art Fest;

nëpërmjet programeve të veçanta të ofruara për të rinjtë e Tiranës, gjë që do të ndikojë në

2.

Rinia e Tiranës për Ajër të Pastër;

rritjen dhe zhvillimin e kulturës së të rinjve, në funksion të një qytetari aktiv në të ardhmen; të

3.

Shkolla si Qendër Komunitare (e realizuar vetëm në një gjimnaz);

mbështesë organizatat/individët, por edhe forumet rinore, nëpërmjet projekteve të tyre për

4.

“Start up”, në bashkëpunim me Drejtorinë e Nxitjes dhe Punësimit (ku brenda

të rritur vlerat edukuese dhe zhvillimore të të rinjve sot, si dhe për të pasuruar jetën sociale,

muajit dhjetor të vitit 2017 janë shpallur fitues 20 idetë më inovative);

kulturore, artistike, promovuese, edukative të tyre dhe komunitetit ku ata jetojnë.

5.

Realizimi i programit Internship me 50 vende;

6.

Realizimi i Projektit ”Të Rinj dhe të Reja drejt një profesioni”, në bashkëpunim me

Departamentet e tjera brenda bashkisë, me të cilat Drejtoria e Rinisë bashkëpunon për çështjet

Drejtorinë e Nxitjes dhe Punësimit (ku 20 të rinj të sapodiplomuar u punësuan për

e rinisë, janë: Drejtoria e Nxitjes së Punësimit, Drejtoria e Trajnimit dhe e Zhvillimit, Drejtoria e

një periudhë 6 mujore pranë kompanive private;

Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Sporteve Profesionale dhe Komunitare,Drejtoria e
Politikave Lokale Arsimore dhe Shëndetësore, Drejtoria e

7.

Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik,

Bashkia në një Ditë: Njohja e institucionit të Bashkisë Tiranë, ku të rinjtë kalojnë një
ditë me një drejtor drejtorie sipas zgjedhjes së të rinjve.

Teatri Metropol- Qendra Kulturore Tirana, Qendra TEN, Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit,
Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit, Drejtoria e Artit dhe Kulturës, Drejtoria e
Planifikimit të Punëve Publike, Drejtoria e Komunikimit Dixhital dhe Menaxhimit të Aktiviteteve,
5

Ibid

6
7
8

Pjesëmarrja e të Rinjve në Politikë dhe Vendim-Marrje në Shqipëri 2011-2015, CRCA Shqipëri, Tiranë 2015., fq. 39.
Të dhënat janë marrë nga Drejtoria e Buxhetit
Ibid.
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Ndërkohë, për vitin 2017 aktivitetet e planifikuara, që zënë vend në buxhet, përbëhen nga:
1.

Mbështetja për projektin masiv rinor Tirana Art Fest;

2.

Mbështetja për projekte të tjera rinore;

3.

Projekti për rikonstruksionin e Bibliotekave të Lagjeve.

32

TË RINJTË NË TIRANË, TË DHËNA
DEMOGRAFIKE

33

Grupmosha që i referohet kjo strategji është ajo e rinisë së Tiranës, pra të rinjtë që jetojnë,
punojnë dhe studiojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës.
Sipas Këshillit të Europës kjo përfshin grupmoshën 15-30 vjeç. Target i Drejtorisë së Rinisë në
Bashkinë e Tiranës është mosha 14-30 vjeç, ndërkohë që për projektin Start Up, kufiri është deri
në 35 vjeç. Në Shqipëri grup mosha rinore zakonisht është konsideruar deri në 30 vjeç, ndaj, si
popullatë e përfshirë në këtë strategji, është pikërisht kjo grup-moshë.
Si rrjedhojë e Reformës Territoriale të vitit 2013, Tirana u zgjerua 15.4% më shumë, pasi në të u
përfshinë të gjitha komunat e fshatrave. Pra, nga 11 minibashki që kishte, me popullsi 670,106,
Tirana ka aktualisht 24 Njësi Administrative me një popullatë 792,115 banorë.19 Si rrjedhojë,
edhe popullata e rinisë është shtuar, duke arritur gjithësej, shifrën 191,817.210 Nga këta, 158,261
jetojnë në zonat urbane të Tiranës.311

9
10
11

Të dhënat mbi popullatën nga Ministria e Punëve të Brendshme, 2016.
Ibid.
Ibid.
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IDENTIFIKIMI I PROBLEMEVE, NEVOJAVE
DHE PRIORITETEVE TË RINISË

37

Të rinjtë në Tiranë artikulojnë një sërë problematikash që janë të ngjashme me të rinjtë në të
gjithë vendin. Tirana, si një qytet i madh dhe një qendër e rëndësishme ekonomike, sociale dhe
kulturore, paraqet mundësi të panumërta. Pavarësisht kësaj, aksesi i këtyre mundësive nga të
gjitha grupimet rinore, përbën dhe një ndër pikat kryesore të problematikës që të rinjtë hasin në
Tiranë. Sipas studimit Friedrich Ebert Stiftung, “Të Rinjtë Shqiptarë 2015” arsimi dhe punësimi
janë ndër shqetësimet kryesore të tyre. Të rinjtë shprehen pesimistë për perspektivën e tyre për
punësim, pas mbarimit të shkollimit të lartë. Një pjesë e vogël e të rinjve në rang vendi, kanë
kryer praktikë në formën e një internshipi. Për më tepër, ky studim paraqet edhe shqetësimin e
të rinjve në lidhje me shërbimet që ata duhet të aksesojnë, si edhe shijimin e kohës së lirë dhe
rekreacionit. Një studim i kryer nga Lëvizja “Mjaft” në vitin 2010, “Rinia Shqiptare: Problemi apo
Investimi i Shkëlqyer?” rekomandon se problemet e rinisë duhet të adresohen dhe koordinohen
edhe në nivel lokal. Zgjidhja e tyre duhet të jetë praktike, me një buxhet të bashkëngjitur dhe
me një sistem të efektshëm monitorimi. Këto rekomandime gjejnë vend edhe sot në situatën
aktuale. Një tjetër shqetësim është pjesëmarrja e ulët në politikëbërje dhe qeverisje, në atë që
sot njihet me fenomenin akrasia. Ky fenomen, që nga identifikimi nga filozofi grek Aristoteli,
njihet si moskryerja e veprimeve të caktuara, edhe pse individi është i qartë për vlefshmërinë
dhe dobinë e këtyre veprimeve. Në konteskin e shoqërisë së ditëve të sotme ka një debat të
gjerë në disiplinën e psikologjisë dhe sociologjisë për lidhjen e akrasisë me vullnetin e lirë.
Në relevancën e këtij Plan Veprimi, kjo përkthehet në një stepje dhe në një formë apatie të të
rinjve për të marrë pjesë në qeverisje apo të jenë përgjithësisht të interesuar në politikëbërje.
Modelet që ofron shoqëria jonë, pra duke renditur median dhe kulturën, favorizojnë akrasinë,
mosveprim kundër gjykimit më të mirë për të bërë atë që duhet.
Duke marrë në konsideratë 3 shtyllat kryesore të shqetësimit të të rinjve në Tiranë: arsimin, punësimin
dhe pjesëmarrjen në qeverisje, u arrit të identifikohen problematikat. Këto problematika janë identifikuar
duke përdorur analizën SWOT-Srength, Weakneses, Opportunities, Threats- Pika të Forta, Pika të Dobëta,
Mundësi, Risqe. Problematikat janë kategorizuar sipas 6 prioriteteve dhe janë përkthyer në objektiva, të
cilave iu është bashkangjitur dhe një plan masash, ose zgjidhje të mundshme. Në këtë kapitull të këtij Plan
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Veprimi bëhet një zbërthim i problematikës dhe përkatësimi i tyre sipas 6 prioriteteve të

Gjithashtu, ka edhe mungesë ambientesh për të zhvilluar aktivitete rekreacioni dhe kulturore,

identifikuara nga të rinjtë. Ndërsa në kapitullin e Prioriteteve bëhet një zbërthim i detajuar i

ose keqpërdorim i hapësirave që mund të shfrytëzohen për këto qëllime. Përsa i përket sistemit

mundësive të mundshme të zgjidhjeve.

arsimor, në territorin e Bashkisë së Tiranës është vërejtur një mungesë motivimi dhe nxitjeje
për studentët që janë mbi mesataren në disiplina të ndryshme. Megjithatë, Bashkia Tiranë ka

Indentifikimi i të gjitha këtyreve, jep të qartë situatën reale të rinisë, e cila përmblidhet në 6

ndërmarrë disa iniciativa dhe ka disa politika në fuqi, të cilat duhet të përmirësojnë efektivitetin

prioritete kryesore:

e tyre në drejtim të motivimit dhe promovimit të të rinjve të talentuar dhe atyre që janë mbi
mesataren në disiplina të caktuara.

1.

Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;

2.

Punësimi dhe sipërmarrja rinore;

Të gjitha këto problematika janë grupuar në PRIORITETI 1, ku më tej do adresohen zgjidhjet

3.

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimarrje;

dhe opsionet e mundshme. Adresimi i tyre bëhet dhe me bashkëpunimin e institucioneve të

4.

Art, sport, kulturë (hapësira publike për të rinjtë);

pushtetit qendror dhe aktorëve të tjerë.

5.

Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore;

6.

Çështje sociale, shëndetësore dhe shërbime publike për të rinjtë.

PRIORITETI 1 - Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës (infrastukturë dhe investime)

PRIORITETI 2 - Punësimi dhe sipërmarrja rinore
Punësimi është një ndër shqetësimet kryesore të rinisë shqiptare, prandaj do të analizohet duke
marrë parasysh të rinjtë në Tiranë. Këta të rinj janë edhe nga qytete dhe fshatra të ndryshme të

Të rinjtë kanë artikulur problematikat e tyre në lidhje me infrastrukturën e institucioneve

vendit, pasi vijnë për të kryer studimet. Gjatë periudhës së studimeve do të ishte një mundësi

arsimore në territorin e Tiranës, si dhe me mungesat e tyre në kurrikula e më gjerë. Për sa i

e volitshme punësimi sezonal. Gjatë mbledhjes së të dhënave mbi hartimin e Planit Lokal të

përket infrastrukturës, është vënë re se një pjesë e godinave të institucioneve arsimore nuk janë

Veprimit për të Rinjtë, në fillim të vitit 2016, të rinjtë u shprehën për mungesë të një rregullimi të

të përshtatshme për aksesin e të rinjve me aftësi të kufizuara. Megjithëse mund të ketë iniciativa

tillë dhe nevojën që Bashkia Tiranë duhet ta adresojë këtë shqetësim. Në gjysmën e dytë të vitit

të veçanta, duhet të garantohet një akses i mirëfilltë dhe i plotë për këta të rinj. Nëse ata nuk e

2016 dhe përgjatë 2017, Bashkia e Tiranës ka realizuar një sërë marrëveshjesh me biznese që

aksesojnë dot institucionin arsimor, atëherë edhe edukimi i tyre kthehet në një sfidë akoma më

punësojnë të rinjtë, me qëllim që të arrihet sigurimi i interesit më të lartë të të rinjve në tregun

të madhe. Gjatë orëve të fluksit të nxënësve, kryesisht në fillim dhe mbarim të mësimit, kthehet

e punës, duke zhvilluar disa programe punësimi për të rinjtë, si projekti “Të rinj dhe të reja

në problem hyrja apo dalja në këto shkolla, pasi ka një mungesë hapësire dhe koordinimi, për

drejt një profesioni” etj. Gjithashtu, ka investuar në drejtim të motivimit të sipërmarrjes rinore,

shkak edhe të trafikut të mjeteve automobilistike. Gjithashtu, vërehen kushte jo të përshtatshme

nëpërmjet granteve për biznes të ofruara për të rinjtë. Të rinjtë kërkojnë më shumë trajnime,

në disa nga qendrat rezidenciale universitare dhe në konvikte.

njohuri dhe informime për t’u aftësuar për tregun e punës. Në këtë drejtim, Bashkia do të luajë
një rol koordinues dhe mbikëqyrës, për realizimin e këtyre trajnimeve në territorin e saj.

Duke vazhduar me infrastrukturën e institucioneve arsimore, është vënë re një përdorim jo efektiv
për hapësirat multifunksionale, ku vërehet një mungesë e përgjithshme e ndërthurjes së teorisë

Masat e sugjeruara mbi problematikat në lidhje me punësimin dhe sipërmarrjen rinore janë

me praktikën. Mungesa e ambienteve specifike, si laboratorë shkencorë dhe mosfunksionimi i

adresuar duke marrë në konsideratë edhe bashkëpunime të mundshme me aktorë të tjerë,

rregullt i atyre ekzistues, kanë sjellë pengesë në zhvillimin e disa pjesëve të kurrikulës mësimore.

sidomos duke qenë se jo të gjitha zgjidhjet mund të realizohen nga Bashkia e Tiranës.
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PRIORITETI 3 - Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimmarrje

dhe organizatave rinore për lehtësimin e veprimtarisë së tyre.

Pjesëmarrja e të rinjve të Tiranës në politikëbërje dhe qeverisje është një problem jo i vogël.

PRIORITETI 6 - Çështjet sociale, shëndetësore dhe shërbimet publike për të rinjtë.

Adresimi në formën e duhur të kësaj problematike mund të sillte përmirësime të dukshme edhe
në fushat e tjera të nevojave të të rinjve të Tiranës, sepse ata vetë do të ishin agjentë ndryshimi

Në përgjithësi, të rinjtë, si një grupim shoqëror me karakteristika specifike, duhet të gëzojnë

në qeverisjen lokale. Vërehet një mungesë informimi nga ana e të rinjve përsa i përket Bashkisë

shërbime të përshtatura për nevojat e tyre. Zakonisht, në qytetet europiane dhe më gjerë, ka

Tiranë dhe institucioneve të saj. Në këtë aspekt, vërehet nevoja për të rritur informimin dhe

mundësi të tilla si qendra rinore, shërbime shëndetësore për të rinjtë dhe studentët, paketa

motivuar të rinjtë që të jenë më aktivë në këtë drejtim. Nga ana tjetër, megjithëse ka një Bord

biznesi etj. Aktualisht, në qytetin e Tiranës janë dy qendra rinore, Qendra TEN dhe Qendra Rinore

Rinor Këshillimor pranë Bashkisë Tiranë, duhet të punohet për aktivizmin dhe efektshmërinë e

e Tiranës dhe po punohet për rijetëzimin e Bibliotekave të Lagjeve si qendra multifunksionale.

këtij bordi. Bashkia Tiranë ka një politikë transparente për buxhetin, por për rininë ky buxhet

Por, vërehet se në zonat rurale këto shërbime mungojnë, nuk ka as qendra rinore apo sociale

është në nivele të pamjaftueshme për të adresuar nevojat e tyre në këtë qytet.

të dedikuara për aktivitete dhe organizime të ndryshme të tyre. Ndërsa për të gjithë të rinjtë
vërehet një mungesë shërbimesh për orientime shëndetësore dhe shoqërore, si mungesa

Përsa i përket këtij prioriteti, Bashkia Tiranë konsiderohet si aktor kryesor, duke qenë se ka të

e edukatës seksuale, të infeksioneve seksualisht të transmetueshme apo grupime të tjera

bëjë me politikën e saj të drejtpërdrejtë me të rinjtë.

problematikash shëndetësore, për të cilat të rinjtë janë identifikuar si grup vulnerabël apo në
nevojë informacioni.

PRIORITETI 4 - Art, sport, kulturë (hapësira publike për të rinjtë)

Studimet tregojnë se “të rinjtë janë ndër konsumatorët kryesorë të duhanit, ku shifrat, si për
meshkujt edhe për femrat, qëndrojnë mbi mesataren kombëtare (FES Albanian Youth 2011).

Ky prioritet adreson jetën sociale dhe kohën e të rinjve në Tiranë. Duhet theksuar se, Bashkia

Ndonëse meshkujt janë konsumatorët kryesorë të alkoolit, gjatë fundjavës të dy gjinitë

Tiranë i ka vënë vetes si prioritet promovimin e të rinjve në art dhe maksimalizimin e aktiviteteve

konsumojnë alkool po njëlloj. Veçanërisht në Tiranë, për arsye se jeta e natës zhvillohet kryesisht

sportive, por përsëri hapësirat publike mbeten një problem për të rinjtë e Tiranës. Pavarësisht

aty”.112 Përdorimi i drogës është një tjetër shqetësim, sidomos nëpër gjimnazet e Tiranës, si edhe

nismave të suksesshme të Bashkisë, duhet të ketë më shumë hapësira publike dhe rekreative

në lokalet e jetës së natës në Tiranë. Një problem tjetër në fushën e shëndetit është përhapja

për të rinjtë. Nevojitet të shtohen iniciativat për të motivuar dhe promovuar të rinjtë që duan të

e Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme (IST) dhe HIV-it. Braktisja e vlerave tradicionale,

zhvillojnë hobit dhe talentet e tyre, në mënyrë që t’iu krijohen mundësi karriere profesionale.

pasja e partnerëve të shumtë apo seksi i pambrojtur, janë faktorë që kanë çuar në rritjen e
prekshmërisë nga këto sëmundje tek të rinjtë.

PRIORITETI 5 - Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore
Për të vazhduar më tej, duhen shtuar aktivitetet që ndërgjegjësojnë apo synojnë parandalimin
Çdo vit, në qytetin e Tiranës shtohet numri i organizatave rinore, të cilat hasin vështirësi në

e sjelljeve/risqeve shëndetësore apo shoqërore tek të rinjtë, sidomos tek ata që janë në situatë

organizimet e tyre. Organizatat rinore dhe të tjera forma organizimi rinor, janë jetike për

të vështirë ekonomike dhe sociale dhe tek ata me aftësi të kufizuar. Duhet të ketë një sistem

një zhvillim të shëndetshëm dhe për artikulimin sa më efikas të aktivizmit qytetar. Bashkia e

monitorimi dhe vlerësimi që do përmirësonte dhe shikonte mbarëvajtjen e këtyre shërbimeve,

Tiranës, në këto dy vite, ka mundësuar ofrimin e hapësiravë falas për zhvillimin e aktiviteteve të

pavarësisht mënyrës se si këto shërbime ekzistojnë apo aksesohen nga të rinjtë në mënyrë

organizatave, por është e nevojshme që të rritet bashkëpunimi nëpërmjet Bashkisë së Tiranës

sporadike.

12

“Albanian Youth 2011 “Between present hopes and future insecurities”, FES Tirana & IDRA. 2013, fq. 20.
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PLANI I VEPRIMIT PËR TË RINJTË
2018 - 2020
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PRIORITETI 1: ARSIM CILËSOR DHE GJITHËPËRFSHIRËS (INFRASTUKTURË DHE INVESTIMET)
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OB J E K T I VA

N D Ë RHYRJE T

IND IK ATOR Ë T

A FATE T KOHORE

Janar 2018-Janar 2019

DRE JTORI T Ë
PËR G JËG JËSE

Ndërthurje Teori – Praktikë

Krijimi i laboratorëve funksionalë në

- Numri i laboratorëve

sipas kurrikulave mësimore

institucionet arsimore dhe funksionimi i

funksionalë në shkollat

Drejtoria Planifikimit
Strategjik dhe Jetësimi të

dhe organizimeve të

atyre ekzistues:

9-vjeçare dhe të mesme;

Prioriteteve

mundshme përtej tyre.

1. Identifikimi i numrit të laboratorëve të

- Numri i shkollave pa

munguar dhe funksionalë;

laboratorë;

Drejtoria e Politikave

2. Ngritja e një plani bashkëpunimi

- Buxheti i investuar

Lokale Arsimore dhe

dhe bashkrendimi me Drejtorinë

për rikonstruktimin e

Shëndetësore

e Përgjithshme të Punëve Publike,

laboratorëve ekzitues dhe

Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë,

hapjen e laboratorëve të

si institucione qendrore përgjegjëse për

rinj në shkollat 9-vjeçare

këtë hallkë;

dhe të mesme;

3. Identifikimi i bashkëpuntorëve të tjerë

- Numri i takimeve

të mundshëm sidomos në financim dhe

konsultuese me të rinjtë.

Drejtoria e Rinisë

implementim;
4. Konsultimi me të rinj për përfshirjen e
tyre në këtë proces, duke u kujdesur që
të jenë pjesë në hallka ku ata mund të
kontribuojnë;

Ekzistenca,

- Krijimi i mjediseve multifunksionale

- Numri i bibliotekave dhe

qëndrueshmëria dhe

(biblioteka, palestra të reja, terrene

palestrave te rikonst

menaxhimi i mjediseve

sportive);

ruktuara;

multifunksionale në

- Rritja e investimeve në palestrat

- Buxheti i investuar

institucionet arsimore në

dhe bibliotekat ekzistuese pranë

për rikonstruktimin

Tiranë.

institucioneve arsimore, si dhe kujdes

e palestrave dhe

maksimal për mirëmbajtjen e tyre;

bibliotekave ekzistuese, si

- Rivlerësimi për nga funksioni i

dhe hapjen e bibliotekave/

hapësirave fizike ekzituese brenda

palestrave të reja në

shkollave 9-vjeçare, të mesme dhe

shkollat 9-vjeçare dhe të

institucioneve të tjera arsimore;

mesme;

- Kontroll i vazhdueshëm për një

- Raport pasqyrues të të

përdorim më të mirë të të gjitha

gjitha hapësirave publike

hapësirave fizike, pronësi e çdo shkolle

ekzituese, në pronësi të

9-vjeçare dhe të mesme.

çdo shkolle 9-vjeçare dhe
të mesme.

Janar 2018-Janar 2019

Drejtoria Planifikimit të
Punëve Publike
Drejtoria e Politikave
Lokale Arsimore dhe
Shëndetësore
Drejtoria e Rinisë
Drejtoria e Sporteve
Profesionale dhe
Komunitare
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Aksesueshmëria e plotë

- Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme

- Infrastruktura e

dhe efikase e të rinjve

për nxënësit me aftësi ndryshe;

nevojshme për nxënësit

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria Planifikimit të

me aftësi të kufizuara në

- Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese,

me aftësi ndryshe në çdo

institucionet arsimore.

për një përdorim sa më të lehtë.

shkollë 9-vjeçare dhe të

Drejtoria e Politikave

mesme;

Lokale Arsimore dhe

- Buxheti i investuar

Shëndetësore

Punëve Publike

për përmirësimin e
infrastrukturës ekzistuese

Drejtoria e Rinisë

për nxënësit me aftësi
ndryshe në çdo shkollë

Drejtoria e Planifikimit

9-vjeçare dhe të mesme.

dhe Zhvillimit të
Territorit

Kushte të përshtatshme

Përmirësimi i kushteve si: Tualete më

- Numri i studentëve në

dhe të volitshme në

funksionale dhe higjienike; Ngrohje;

dhomat e konvikteve;

konviktet e gjimnazeve

Ujë; Bazë më e mirë materiale (dyshekë,

- Tualetet, ngrohja, uji,

dhe në rezidencat

komodina, rafte); Numër më i vogël i

dyshekët, komodinat,

studentore në qytetin e

studentëve në dhomat e konvikteve.

raftet bashkëkohore.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria Planifikimit të
Punëve Publike
Drejtoria e Rinisë

Tiranës.

Rezidencat Studentore
Universitare Nr.1, 2,3
Drejtoria e Konvikteve të
Shkollave të Mesme

Siguria e institucioneve

Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme

- Infrastruktura dhe

arsimore në qytetin e

mbrojtëse për shkollat të cilat hyrjen

sinjalistika rrugore: polici

Tiranës.

e kanë buzë rrugës. (polici i shtrirë;

i shtrirë; kangjellat;

kangjella; sinjalistika vertikale dhe

sinjalistika vertikale dhe

horizontale).

horizontale në të gjitha
shkollat, të cilat hyrjen e
kanë buzë rrugës;
- Buxheti i investuar për
ndërtimin e infrastrukturës
së nevojshme mbrojtëse
për shkollat, të cilat hyrjen
e kanë buzë rrugës.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Transportit
dhe Trafikut Rrugor
Drejtoria Nr.2 e
Puntorëve të Qytetit
Drejtoria e Politikave
Lokale Arsimore dhe
Shëndetësore
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PRIORITETI 2: PUNËSIMI DHE SIPËRMARRJA RINORE
DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYRJ E T

IND IK ATOR Ë T

A FAT E T KOHORE

Rritja e marrëveshjeve

Lidhja e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit

- Lehtësirat administrative

të bashkëpunimit midis

mes bizneseve, institucioneve të

të ofruara prej bashkisë

Bashkisë Tiranë, bizneseve

ndryshme dhe Bashkisë Tiranë, ku të:

për bizneset/institucionet

dhe institucioneve

1. Motivohet punësimi rinor dhe të vihen

që punësojnë të rinj e të

Drejtoria e Përgjithshme

të ndryshme që

në pah avantazhet e tij;

reja;

e Zhvillimit Ekonomik

punësojnë një numër të

2. Rrjetëzim brenda dhe jashtë vendit për

- Numri i të rinjve të

konsiderueshëm të rinjsh.

sipërmarrësit e rinj.

punësuar.

Aftësimi efikas dhe

- Zhvillimi i trajnimeve të ndryshme për

- Numri i trajnimeve të

proaktiv i të rinjve për

aftësimin e të rinjve në tregun e punës.

zhvilluara për aftësimin

tregun e punës.

Janar 2018-Dhjetor 2020

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Nxitjes së
Punësimit

Drejtoria e Rinisë

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Nxitjes së
Punësimit

e të rinjve në tregun e
punës;

Drejtoria e Rinisë

- Numri i të rinjve të
trajnuar.

OSHC-të Rinore

Politika dhe programe

- Ofrimi i trainimeve dhe kurseve të

- Numri i trajnimeve të

lehtësuese, motivuese

formimit për të rinjtë mbi sipërmarrjen,

zhvilluara për të rinjtë mbi

dhe mbështetëse për

taksimin, mundësitë e biznesit,

sipërmarrjen, taksimin,

sipërmarrjet rinore dhe

procedurat vendore etj.

mundësitë e biznesit,

Drejtoria e Nxitjes së

procedurat vendore etj;

Punësimit

sipërmarrësit e rinj.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Përgjithshme
e Zhvillimit Ekonomik

- Numri i të rinjve të
trajnuar;

Drejtoria e Rinisë
OSHC-të Rinore

52

53

Krijimi dhe menaxhimi i

- Mbështetje për krijimin e Inkubatorëve

- Numri i inkubatorëve të

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Përgjithshme

Inkubatorëve të Biznesit

të Biznesit në qytetin e Tiranës;

biznesit të ndërtuar;

në qytetin e Tiranës për

- Programe për mbështetjen dhe

- Buxheti i shpenzuar për

biznese dhe sipërmarrje

qëndrueshmërinë e Inkubatorëve të

ndërtimin e inkubatorëve

Drejtoria e Nxitjes së

rinore.

Biznesit;

të biznesit;

Punësimit

- Promovimi dhe nxitja e bizneseve

- Programet për

inovatore dhe atyre sociale.

mbështetjen dhe

e Zhvillimit Ekonomik

Drejtoria e Rinisë

qëndrueshmërinë e
Inkubatorëve të Biznesit;

OSHC-të Rinore

- Buxheti i shpenzuar
për mbështetjen dhe
qëndrueshmërinë e
Inkubatorëve të të
Biznesit;

Ndërtimi i një pike

- Ngritja e një strukture koordinuese

- Struktura koordinuese

informuese qendrore

për krijimin e një Portali Punësimi për të

për krijimin e një Portali

për punësimin dhe

Rinjtë e Tiranës;

Punësimi për të Rinjtë e

sipërmarrjen e të rinjve në

- Pasurimi i vazhdueshëm i Portalit me

Tiranës;

Tiranë.

lajmërime për vende të reja pune dhe

- Një Portal funksional për

trajnime për të rinjtë;

Punësimin e të Rinjve në

- Rakordim i kërkesave për vende pune

Tiranë.

me ofertat e përshtatshme;
- Rakordim i Portalit të Punësimit në
Bashkinë e Tiranës me Portalin Kombëtar
të Punësimit të të Rinjve.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Nxitjes së
Punësimit
Drejtoria e Përgjithshme
e Zhvillimit Ekonomik
Drejtoria e Rinisë
OSHC-të Rinore
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PRIORITETI 3: PJESËMARRJA DHE PËRFAQËSIMI RINOR NË POLITIKË DHE VENDIMMARRJE

DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYRJE T

IND IK ATOR Ë T

A FATE T KOHORE

Janar 2018-Dhjetor 2020

Mirëfunksionimi dhe

- Riorganizim dhe mirëorganizim i Bordit

- Njoftimet e Bordit për

efektiviteti i Bordit Rinor

Rinor Këshillimor ekzistues;

nismat e planifikuara;

pranë Bashkisë Tiranë në

- Informimi i të rinjve mbi çdo nismë dhe

- Numri i iniciativave dhe

mënyrë që t’u përgjigjet

hap që ndërmerr Bordi Rinor Këshillimor;

bashkëpunimeve mes

nevojave dhe kërkesave të

- Bordi Rinor Këshillimor duhet të jetë një

Bordit Rinor dhe Këshillit

rinisë së qytetit.

strukturë rinore e pavarur nga Bashkia e

Bashkiak të Tiranës.

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Rinisë
Bordi Rinor Këshillimor
OSHC-të rinore

Tiranës dhe Drejtoria e Rinisë së Bashkisë
Tiranë;
- Ngritje urash bashkëpunimi ndërmjet
Bashkisë, Këshillit Bashkiak, Bordit Rinor
dhe të rinjve të qytetit.

Politikat rinore të jenë të

- Komisionet e posaçme në Këshillin

- Numri i politikave

hartuara dhe konsultuara

Bashkiak të Tiranës duhet të zhvillojnë/

rinore dhe vendimet e

në bashkëpunim me të

të konsultojnë çdo politikë rinore dhe

konsultuara me të rinjtë,

rinjtë, si dhe pjesëmarrja

vendim për të rinjtë me çdo organizatë,

organizatat dhe grupet e

ose dijenia e të rinjve për

apo të ri të interesuar në qytetin e

tjera politike rinore dhe

komisione të posaçme që

Tiranës;

vendim për të rinjtë, me

kanë të bëjnë me ta, pranë

- Programe motivuese për pjesëmarrjen e

çdo organizatë apo të ri

Këshillit Bashkiak.

të rinjve në politikëbërje dhe qeverisje;

të interesuar në qytetin e

- Ngritja e kanaleve të komunikimit mes

Tiranës;

Këshillit Bashkiak dhe të rinjve.

- Numri i programeve

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë
Komisioni për Politikat
Rinore
Aleanca e Këshilltarëve
të Rinj Tiranë
OSHC-të Rinore

motivuese për
pjesëmarrjen e të rinjve në
politikëbërje dhe qeverisje.

Alokimi dhe pasja e një

- Bashkia e Tiranës, Drejtoria e Rinisë,

- Numri i takimeve

buxheti nga Bashkia

duhet të konsultohet për hartimin

konsultuese për buxhetin;

Tiranë, për të adresuar

e Buxhetit të Rinisë me të gjitha

- Buxhet specifik dedikuar

dhe përmbushur nevojat

organizatat rinore dhe të rinjtë në qytetin

të rinjve të Tiranës;

dhe kërkesat e të rinjve të

e Tiranës para se të dërgohet për miratim;

- Numri i organizatave të

qytetit.

- Bashkia e Tiranës duhet të ndajë

përfshira në hartimin e

Buxhetin e Rinisë nga ai i Sportit;

buxhetit;

- Bashkia e Tiranës do ta alokojë Buxhetin

- Nevojat, prioritetet e të

e Rinisë bazuar në nevojat reale të tyre.

rinjve të përfshira dhe të

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë
Aleanca e Këshilltarëve
të Rinj Tiranë
OSHC-të Rinore
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Rritje e informimit të

- Bashkia e Tiranës, Aleanca e

- Numri i programeve dhe

të rinjve rreth Bashkisë

Këshilltarëve të Rinj Tiranë dhe Bordi

fushatave ndërgjegjësuese

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë

Tiranë, Këshillit Bashkiak

Rinor Këshillimor duhet të punojnë me

për informimin e të

Aleanca e Këshilltarëve

dhe institucioneve të tjera

programe dhe fushata ndërgjegjësimi për

rinjve mbi funksionimin e

të Rinj Tiranë

në varësi.

informimin e të rinjve mbi funksionimin

Bashkisë Tiranë, Këshillit

e Bashkisë Tiranë, Këshillit Bashkiak,

Bashkiak, Komisioneve

Komisioneve pranë këtij të fundit;

pranë këtij të fundit;

- Nxitja e aktiviteteve dhe programeve

- Numri i aktiviteteve

që të rinjtë të informohen më tepër për

dhe programeve

mundësitë e ndjekjes së mbledhjeve

informuese për të

Komisioni për Politikat

të komisioneve përkatëse në Këshillin

rinjtë mbi mundësinë e

Rinore

Bashkiak të Tiranës.

ndjekjes së mbledhjeve

OSHC-të Rinore
Këshilli Bashkiak

të komisioneve përkatëse
në Këshillin Bashkiak të
Tiranës.

Rritja e bashkëpunimit

Bashkia e Tiranës, Këshilli Bashkiak dhe

- Numri i takimeve

mes organizatave rinore,

Aleanca e Këshilltarëve të Rinj Tiranë

konsultuese, seancave

të rinjve, Bashkisë Tiranë,

duhet të zhvillojnë takime konsultuese,

dëgjimore mbi politika

Këshillit Bashkiak dhe

seanca dëgjimore, të paktën 1 herë në 6

rinore, prioritete,

Aleancës së Këshilltarëve

muaj për:

problematika, si edhe

të Rinj Tiranë.

- të diskutuar dhe konsultuar politika

çështje të ndryshme për të

rinore, prioritete, problematika si dhe

rinjtë që jetojnë, punojnë

çështje të ndryshme për të rinjtë që

dhe studiojnë në qytetin e

jetojnë, punojnë dhe studiojnë në qytetin

Tiranës.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Aleanca e Këshilltarëve
të Rinj Tiranë
OSHC-të Rinore
Drejtoria e Rinisë
Këshilli Bashkiak

e Tiranës;

Komisioni për Politikat

- të analizuar rezultatet e Bashkisë

Rinore

Tiranë, Këshillit Bashkikak të Tiranës dhe
Aleancës së Këshilltarëve të Rinj Tiranë,
referuar të rinjve;
- të analizuar shpenzimin e Buxhetit të
Rinisë së Bashkisë Tiranë.
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PRIORITETI 4: ART, SPORT, KULTURË (HAPËSIRA PUBLIKE PËR TË RINJTË)
DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYR J E T

INDIK ATOR Ë T

Promovimi i të rinjve në

- Organizimi i konkurseve të ndryshme

- Numri i konkurseve

fushën e artit.

kulturore mes shkollave, universiteteve,

kulturore, festivaleve

mbi çdo lloj fushe të artit. (art skenik,

kombëtare dhe

pamor, muzikë, sport);

ndërkombëtare;

- Rritja e numrit të aktiviteteve të

- Numri i aktiviteteve

ndryshme nga Bashkia e Tiranës për

promovuese për të rinjtë e

promovimin e të rinjve të talentuar;

talentuar;

- Organizimi i festivaleve të ndryshme

- Buxheti i venë në

rinore kombëtare dhe ndërkombëtare.

dispozicion për të gjitha

A FAT E T KOHORE

Janar 2018-Janar 2019

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Rinisë
Drejtoria e Artit dhe
Kulturës
Agjensia e Parqeve dhe
Rekreacionit
Teatri Metropol - Qendra
Kulturore Tirana

aktivitetet promovuese,
konkurset kulturore si dhe
festivaleve kombëtare.

Krijimi, mirëfunksionimi

- Hapja e Qendrave Multifunksionale për

- Numri i Qendrave

Janar 2018-Janar 2019

Drejtoria e Rinisë

dhe mirëmenaxhimi i

çdo Njësi Administrative të Tiranës;

Multifunksionale të

hapësirave dhe mundësive

- Krijimi i Klubeve Rinore: Klubi i Teatrit;

hapura;

Drejtoria e Politikave

që të rinjtë të ushtrojnë

Klubi Social; Klubi i Multimedias; Klubi

- Buxheti i vendosur

Lokale Arsimore dhe

art, kulturë, sporte dhe

i Sporteve; Klubi i Mjedisit; Klubi i

në dispozicion për

Shëndetësore

forma të tjera rekreative.

Bamirësisë, etj.

ndërtimin e Qendrave
Multifunksionale;

Drejtoria e Sporteve

- Numri i Klubeve Rinore

Profesionale dhe

të krijjuara: Klubi i Teatrit;

Komunitare

Klubi Social; Klubi i
Multimedias; Klubi i

Drejtoria e Artit dhe

Sporteve; Klubi i Mjedisit;

Kulturës

Klubi i Bamirësisë.
Agjensia e Parqeve dhe
Rekreacionit
Teatri Metropol- Qendra
Kulturore Tirana
Drejtoria e Planifikimit të
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Krijimi i një kalendari

- Krijimi i një Aplikacioni Kalendarik për

- Aplikacioni Kalendarik

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e komunikimit

që reflekton tërësinë e

aktivitetet rinore kulturoro-artistiko-

për aktivitetet rinore

Dixhital dhe Menaxhimit

aktiviteteve, eventeve dhe

sociale si më poshtë: Art; Sport; Mjedis;

kulturoro-artistiko-sociale.

të Aktiviteteve

programeve që ofrohen

Trashëgimi kulturore, etj.;

për rininë në qytetin e

- Aplikacioni Kalendarik të jetë online,

Tiranës.

ku të rinjtë dhe qytetarët e Tiranës,

Drejtoria e Rinisë

por jo vetëm, të mund të rezervojnë

Drejtoria e Sporteve

pjesëmarrjen e tyre.

Profesionale dhe
Komunitare
Drejtoria e Artit dhe
Kulturës
Agjensia e Parqeve dhe

Rritja e hapësirave

- Hapja e Qendrave Multifunksionale për

- Numri i Qendrave

rekreative dhe publike për

çdo Njësi Administrative të Tiranës;

Multifunksionale të

të rinjtë e Tiranës.

- Rijetëzimi i hapësirave publike.

hapura;
- Buxheti i vendosur

Janar 2018-Dhjetor 2020

Rekreacionit

Drejtoria e Rinisë

në dispozicion për
ndërtimin e Qendrave

Njësitë Administrative të

Multifunksionale dhe për

Bashkisë Tiranë

rijetëzimin e hapësirave
publike.

Drejtoria e Planifikimit të
Punëve Publike
Agjensia e Parqeve dhe
Rekreacionit
OSHC-të Rinore
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PRIORITETI 5: MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE DHE NISMAVE RINORE

DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYRJ E T

INDIK ATOR Ë T

Programe dhe

- Organizimi i Panaireve të Organizatave

- Numri i Panaireve të

politika nxitëse për

Rinore, në të cilat këto të fundit të mund

Organizatave Rinore;

mirëfunksionimin

të takojnë donatorë, biznese dhe kompani

- Numri i aktiviteteve të

e organizatave dhe

të ndryshme;

ndryshme të mbështetura

organizmave rinorë.

- Ofrimi i asistencës teknike dhe

teknikisht nga Bashkia e

mjediseve fizike për aktivitetet vullnetare

Tiranës;

që organizojnë të rinjtë;

- Rastet e asistencës

- Mundësimi i shkëmbimeve të ndryshme

teknike dhe mjediset fizike

rinore, mes të rinjve, organizatave rinore

të ofruara nga bashkia për

me qytetet binjake, me të cilat Bashkia e

aktivitetet vullnetare që

Tiranës ka lidhur marrëveshje.

organizojnë të rinjtë;
- Numri i shkëmbimeve
rinore me të rinjtë e
qyteteve binjake, me të
cilat Bashkia e Tiranës ka
lidhur marrëveshje.

A FAT E T KOHORE

Janar 2018-Dhjetor 2020

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Nxitjes së
Punësimit
Drejtoria e Rinisë
Drejtoria e Artit dhe
Kulturës
Komisioni për Politikat
Rinore
OSHC-të rinore
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PRIORITETI 6: ÇËSHTJET SOCIALE, SHËNDETËSORE DHE SHËRBIMET PUBLIKE PËR TË RINJTË
DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYR J E T

IND IK ATOR Ë T

A FAT E T KOHORE

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Rinisë

Krijimi i shërbimeve

- Abonetë Studentore të jenë të

- Numri i aboneve

miqësore për të gjithë të

aksesueshme dhe të pajiset çdo student

studentore të shpërndara,

Janar 2018-Dhjetor 2020
Drejtoria e Mbrojtjes

rinjtë e Tiranës.

në Tiranë;

si edhe numri i studentëve

dhe Përfshirjes Sociale

- Hapja e mensave shtetërore me kosto/

të pajisur me abone;

çmime të reduktuara;

- Mënyra e shpërndarjes

Drejtoria e Politikave

- Të përmirësohen kushtet e transportit

së aboneve studentore.

Lokale Arsimore dhe

publik në Tiranë.

- Numri i mensave

Shëndetësore

shtetërore me kosto/
çmime të reduktuara,

Drejtoria e Transportit

të hapura për të gjithë

dhe Trafikut Rrugor

studentët në Tiranë;
- Kushtet e transportit

OSHC-të rinore.

publik;
Garantimi i aksesit të

- Organizimi i takimeve, nismave,

- Numri i takimeve,

të rinjve në: Informim;

fushatave të ndryshme informuese

fushatave ndërgjegjësuese

Drejtoria e Mbrojtjes

Ndërgjegjësim dhe

nga Bashkia e Tiranës për çeshtjet

për çeshtjet shëndetësore,

dhe Përfshirjes Sociale

Shërbime të ndryshme, të

shëndetësore, sociale, si dhe shërbimet

sociale, si dhe shërbimet

cilat ofrohen nga Bashkia

publike;

publike;

Drejtoria e Politikave

e Tiranës.

- Nxitja dhe mbështetja e krijimit të

Krijimi i programeve

Lokale Arsimore dhe

rrjeteve të Edukatorëve Bashkëmoshatarë

vullnetare, Bashkia Tiranë

Shëndetësore

nëpër gjimnaze, në komunitetet e

si ofruese e shërbimeve

margjinalizuara dhe komunitetet në risk;

vullnetare
- Numri i rrjeteve
të Edukatorëve
Bashkëmoshatarë;

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë
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Qendra sociale dhe rinore,

- Ngritja e Qendrave Sociale në zonat

- Numri i qendrave Sociale

për të rinjtë në zonat

rurale dhe urbane për më tepër shërbime

të reja;

rurale.

miqësore  për të rinjtë;

- Numri i qendrave Sociale

- Përmirësimi i kushteve dhe

të rikonstruktuara;

infrastrukturës sociale ekzistuese, për të

- Numri i personave që

ofruar shërbime miqësore për të rinjtë;

aksesojnë shërbimet e

- Krijimi i listës së personave 14-29 vjeç

qendrave sociale;

të cilët aksesojnë shërbimet e Qendrave

- Numri i Qendrave Rinore,

Sociale;

Qendrave Sociale të reja

- Ngritja dhe hapja e Qendrave Rinore

në zonat rurale të Tiranës;

multifunksionale për të rinjtë në zonat

- Numri i trajnimeve

rurale dhe urbane të Tiranës.

me stafet e qendrave

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë
Drejtoria e Mbrojtjes
dhe Përfshirjes Sociale
Drejtoria e Politikave
Lokale Arsimore dhe
Shëndetsore
Drejtoria e Planifikimit të
Punëve Publike

Shëndetësore, Sociale.

Drejtoria e Investimeve
të Punëve Publike

Garantimi dhe

- Rritja e ofrimit të shërbimeve psiko-

- Shërbimet psiko-sociale,

aksesueshmëria e

sociale, për të rinjtë e Tiranës, referuar

të ofruara për të rinjtë e

shërbimeve sociale për

nevojave të këtyre të fundit;

Tiranës.

të rinjtë me nevoja të

- Bashkia e Tiranës duhet të rrisë gamën

veçanta, orientim të

e shërbimeve të ofruara, duke vlerësuar

ndryshëm seksual, gjinor,

efektshmërinë e atyre ekzistuese, si dhe

si dhe për të rinjtë që

ofrimin e shërbimeve të tjera, të reja.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë,
Drejtoria e Mbrojtjes
dhe Përfshirjes Sociale
Drejtoria e Politikave
Lokale Arsimore dhe

vijnë nga grupet e tjera të

Shëndetësore

marxhinalizuara.
Karta e Rinisë për të

- Prodhimi i kartës rinore jo thjesht për

- Kartë Rinore për të rinjtë

gjithë të rinjtë që jetojnë,

studentët, por për të gjithë të rinjtë nga

dhe studentët në Tiranë;

studiojnë dhe punojnë në

mosha 14-29 vjeç të Bashkisë së Tiranës;

- Numri i konsultimeve të

qytetin e Tiranës.

- Bashkia e Tiranës duhet të konsultohet

zhvilluara me organizatat

me të gjithë të rinjtë, organizatat rinore

rinore për shërbimet që

për shërbimet që do të ofrohen nëpërmjet

do të ofrohen nëpërmjet

Kartës Rinore.

Kartës Rinore;

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë
Drejtoria e Transportit
dhe Trafikut Rrugor
Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve Sociale
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PRIORITETI 6: ÇËSHTJET SOCIALE, SHËNDETËSORE DHE SHËRBIMET PUBLIKE PËR TË RINJTË

DRE JTORI T Ë
O B J E K T I VA

N D Ë RHYRJE T

IND IK ATOR Ë T

A FATE T KOHORE

PËR G JËG JËSE
Drejtoria e Sporteve
Profesionale dhe
Komunitare
Teatri Metropol- Qendra
Kulturore Tirana
Drejtoria e Trashëgimisë
Kulturore dhe Turizmit
Drejtoria e Artit dhe
Kulturës
Drejtoria Juridike
Drejtoria e Buxhetit

Mbështetje për të rinjtë

- Krijimi i një fondi të posaçëm për grupet

- Paketa e Shërbimeve

me kushte të vështira

e të rinjve në nevojë ekonomike dhe

Përkujdesëse për çdo të ri

ekonomike dhe sociale (të

sociale, duke i suportuar ata për: Banesa

pa kujdes prindëror;

rinjtë me statusin e jetimit,

sociale, Ndihmë ekonomike;

- Mbështetjen financiare

të braktisurit, të rinjtë pa

- Zhvillimi i një pakete me shërbime

nga Bashkia Tiranë për

kujdes prindëror (deri në

për çdo të ri pa kujdes prindëror, që

realizimin e Paketës së

18 vjeç)

del nga kujdesi (institucionet publike

Shërbimeve Përkujdesëse.

dhe jo-publike të kujdesit, shërbimi i
kujdestarisë, familja kujdestare ose forma
të tjera të kujdesit alternativ) ku në fokus
do jetë edukimi, strehimi, punësimi,
trajnimi, këshillimi-orientimi, shërbime
sociale në vazhdimësi.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimeve Sociale
Drejtoria e Rinisë
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Zhvillimi i shërbimit të

- Ridimensionimi, rritja e buxhetit të

- Buxheti i rritur i bashkisë,

kujdestarisë për të rinjtë

bashkisë për zhvillimin e shërbimit të

alokuar për zhvillimin e

pa kujdes prindëror, ajo që

kujdestarisë;

shërbimit të kujdestarisë;

njihet si Familja Kujdestare

- Fushata informuese, advokuese dhe

- Numri i Fushatave

ose “Foster Care”.

ndërgjegjësuese për promovimin e

informuese, advokuese

shërbimit & familjes kujdestare;

dhe ndërgjegjësuese;

-Trajnimi i stafit në bashki/njësitë

- Trajnimet dhe numri i

administrative rreth identifikimit,

personave të trajnuar;

fuqizimit dhe monitorimit të familjeve

- Trajnimet dhe numri i

kujdestare për të rinjtë pa kujdes

familjeve kujdestare të

prindëror;

trajnuara;

-Trajnimi i familjeve kujdestare për

- Regjistri i familjeve

kujdesin dhe punën me të rinjtë pa kujdes

kujdestare.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Mbrojtjes
dhe Përfshirjes Sociale
Drejtoria e Rinisë

prindëror;
-Monitorimi i rregullt i zbatimit të
standardeve në familjen kujdestare
për të rinjtë nga stafi i bashkisë/njësitë
administrative;
-Identifikimi i familjeve kujdestare nga
bashkia/njësitë administrative dhe
mirëfunksionimi i regjistrit të familjeve
kujdestare, ku specifikohen familjet
pritëse për të rinjtë që humbin kujdesin
prindëror.

Aktivitete për reduktimin

- Krijimi i një grupi të rinjsh vullnetarë,

- Grupi i të rinjve

dhe parandalimin e

edukatorë-bashkëmoshatarë pranë

vullnetarë, edukatorë-

problematikave të

Bashkisë Tiranë, me qëllim që këta

bashkëmoshatarë pranë

Drejtoria e Mbrojtjes

ndryshme madhore

të fundit të ndërmarrin fushata të

Bashkisë Tiranë;

dhe Përfshirjes Sociale

për të rinjtë si bullizmi,

ndryshme sensibilizuese, ndërgjegjësuese

- Fushatat, nismat dhe

ekstremizmi i dhunshem,

dhe informuese për të rinjtë dhe

aktivitetet ndërgjegjësuese

Drejtoria e Politikave

obeziteti, sëmundjet

porblematikat më madhore me të cilat ata

të ndërmarra nga Grupi i

Lokale Arsimore e

kronike, infektive dhe

përballen;

të Rinjve Vullnetarë.

Shëndetsore

IST-të.

- Rritja e fushatave, nismave dhe
aktiviteteve ndërgjegjësuese për
tematikat sociale dhe shëndetësore që
prekin të rinjtë në Tiranë.

Janar 2018-Dhjetor 2020

Drejtoria e Rinisë

OSHC-të rinore
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BUXHETIMI I PLANIT TË VEPRIMIT

75

Çdo fundvit, Drejtoria e Rinisë në Bashkinë e Tiranës do të paraqesë planin e punës për vitin
pasardhës, për zbatimin e Planit Lokal të Veprimit, së bashku me buxhetin respektiv.
Ky buxhet i planifikuar bazuar për secilin objektiv të listuar më poshtë, do të marrë miratimin
nga Këshilli Bashkiak dhe do të zbatohet në vitin pasardhës. Buxheti vjetor dhe plani vjetor në
zbatim të këtij Plani Veprimi, përgatiten në konsultim me Bordin Rinor Këshillimor, Komisionin
Qytetar për Rininë, Aleancën e Këshilltarëve të Rinj të Këshillimit Bashkiak Tiranë dhe organizatat
e shoqërisë civile të të rinjve në Tiranë.
1.

Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës;

2.

Punësim dhe sipërmarrje rinore;

3.

Pjesëmarrje dhe përfaqësim rinor në politikë dhe vendimmarrje;

4.

Art, sport, kulturë (hapësira publike për të rinjtë);

5.

Mbështetje e organizatave dhe nismave rinore;

6.

Çështje sociale, shëndetësore dhe shërbime publike për të rinjtë.
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Monitorimi është një aktivitet i vazhdueshëm, i cili përfshin mbledhjen e të dhënave dhe
informacionin e kërkuar për matjen e indikatorëve të përcaktuar. Gjithashtu, ai është një
instrument që do të përdoret për të vlerësuar nëse aktivitetet e planifikuara po zbatohen në
praktikë sipas specifikimeve përkatëse të PLVR-së, si dhe, në të njëjtën kohë, do të mbledhë
informacionin e nevojshëm mbi arritjet dhe problematikat që mund të dalin gjatë zbatimit të
këtij plani.
Bashkia e Tiranës dhe aktorët e shoqërisë civile do të kenë rolin kryesor në monitorimin,
koordinimin dhe menaxhimin e Planit Lokal të Veprimit për të Rinjtë. Për të patur një format
të plotë raportimi, i cili do të bëjë të mundur paraqitjen cilësore të arritjeve të PLVR-së, do të
hartohet formati përkatës i raportimit. Bashkia e Tiranës do të jetë përgjegjëse për hartimin e
raportit i cili do të jetë një herë në vit. Ky raport do të prezantohet, diskutohet dhe analizohet me
aktorë dhe grupe të ndryshme të interesit, në një seance të posaçme raportuese të organizuar
nga Bashkia e Tiranës në fund të çdo viti. Në të njëjtën kohë, raportet vjetore do të jenë të
hapura për shoqërinë civile dhe publikun, të cilët do të japin komentet dhe opinionet e tyre në
lidhje me zbatimin e aktiviteteve të PLVR-së.
Gjithashtu, 1 herë në 6 muaj, Drejtoria e Rinisë dhe Drejtoria e Buxhetit pranë Bashkisë Tiranë,
duhet të informojnë të rinjtë, organizatat rinore dhe grupet e ndryshme të interesit mbi rezultatet
e arritura në raport me aktivitetet dhe buxhetin e përdorur sipas Matricës së PLVR-së.
Shoqëria civile nxitet që të përgatisë raporte monitorimi mbi zbatimin e Planit Lokal të Veprimit.
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ANEX 1 - Grupi ndihmues
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aspasjana Kërxhalli
Fabjola Muço
Ejona Mediu
Ester Likaj
Erisa Bylyku
Klaudio Pulaha
Ervjola Osmanaj
Andi Rabiaj
Iris Canaj
Bledar Zeneli
Bekim Shehu
Aurora Koçi
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ANEX 2 - Shkollat e mesme publike

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

“Ismail Qemali”
“Petronini Luarasi”
“Sami Frashëri”
“Qemal Stafa”
“Myslym Keta”
“Andon Zako Cajupi”
“Besnik Sykja”
“Abdulla Keta”
“Aleks Buda”
“Sinan Tafaj”
“Partizani”
“Eqerem Cabej”
“Asim Vokshi”
“Arben Broci”
“Sandër Prosi”
“E mesme Teknike-Ekonomike”
“Bedri Llagami” - Vaqarr
“Ibrahim Hasmema” – Petrelë
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