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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

   Filozofi politik spanjoll Josep Ramoneda thotë se: “Pushteti është efikasiteti i fjalës. Pushteti është aftësia për të shkurtuar distancën 

midis fjalës dhe veprimit, mes shprehjes së vullnetit dhe materializimit të tij. Sa më e shkurtër të jetë kjo distancë, aq më i pushtetshëm 

është ai që qeveris. Kur shqiptohet fjala, ose urdhri, dhe nuk konkretizohet si veprim, pushteti është në krizë”1. Të rinjtë e Tiranës, 

pjesëmarrës në këtë studim, kanë evidentuar një krizë të besimit ndaj pushtetit vendor në ndërmarrjen e nismave rinore, në aplikime për 

punësim pranë institucioneve publike, në aplikime për internship dhe Start- Up. Përpos kritikave, gjatë hulumtimit për qëllime studimore, 

u evidentua edhe një mungesë e informacionit tek të rinjtë për funksionet e pushtetit vendor, shoqëruar me një formë dizinterisimi për 

të njohur nga afër format e organizimit të pushtetit. Të rinjtë nuk janë në gjëndje të kryejnë një skanim të thellë të të gjithë hallkave të 

pushtetit vendor dhe ca më pak të dinë mënyrën se si alokohen paratë publike në buxhetin e qytetit, nëse ata nuk kanë njohuri për ligjin 

për rininë, dokumentat strategjike të hartuar për rininë. Paratë janë energjia e gjithë sistemit. Pritshmëritë për politika më efikase rinore 

kanë më shumë gjasa të përmbushen, nëse të rinjtë janë më kërkues për të qënë pjesë e vendimmarrjes për hartimin dhe miratimin e 

buxhetit vjetor, si dhe nëse të rinjtë kërkojnë llogari për zbatimin e këtij plani buxhetor. Të rinjtë nuk mund të kenë kapacitetin analitik 

dhe aftësinë kontrolluese ndaj institucioneve vendore, nëse ata nuk lexojnë mjaftueshëm për kompetencat e Bashkisë. Ata nuk mund të 

kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie nëse nuk e dijnë që bashkia autorizon përmirësimin e mjediseve publike, rrugët, ndërtimin e 

godinave të reja, urat, kalimet dhe kanalizimet; nëse nuk dijnë që Bashkia autorizon blerjen dhe shitjen e truallit dhe që jep leje të 

veçanta; nëse nuk dijnë që është në përgjegjësinë e institucioneve vendore të marr në shqyrtim apelimet e personave juridike planifikues 

dhe ndërtues; nëse nuk dijnë që nxjerrin kode rregulluese si për shëmbull ato në lidhje me ndërtimin, higjenizimin dhe zonimin e shumë 

funksione të tjera bashkiake. Informacioni është pushtet. Dhe çështja ngrihet mbi bazën e kësaj logjike: Sa të pushtetshëm mund të jenë 

të rinjtë pasi ushtrojnë të drejtën e votën, një herë në 4 vjet? Sa të pushtetshëm mund të jenë të rinjtë nëse nuk njohin informacionin 

elementar, atë të ndarjes së pushtetit qëndror nga ai vendor? Sa të pushtetshëm mund të jenë të rinjtë nëse nuk ndjekin nga afër çdo 

hallkë të vendimmarrjes lokale? Të tilla pyetje nxisin nevojën për një qëllim madhor: Fuqizimin intelektual dhe qytetar të të rinjve! 

                                                
1 Josep Ramoneda; Fundi i pasionit politik; Shtëpia e Librit & Komunikimit, Tiranë, 1999, fq. 107. 
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KAPITULLI I 

HYRJA 

I.1. Dokumentat strategjike për rininë në nivel vendor. 

   Në censusin e fundit të realizuar nga INSTAT, 11 vite më parë, rezulton se Tirana është qarku me përqindjen më të madhe të të rinjve, 

praktikisht 29 përqind e tyre jetojnë në kryeqytet. Shifër kjo që në terma absolute përkthehet në më shumë sesa 202 mijë të rinj të 

grupmoshës 18 – 29 vjeç2. Kjo e dhënë shpjegohet në raportin e INSTAT, jo vetëm me faktin se në Tiranë është vendosur 27% e 

popullsisë së përgjithshme të vendit, por edhe me mundësitë e arsimit dhe punësimit, të cilat përqëndrohen më shumë në kryeqytet.  Kjo 

e bën përfshirjen e të rinjve në jetën politike, sociale, ekonomike dhe vendimmarrëse, një sfidë më vete për institucionet e pushtetit 

vendor. Veçanërisht pas vitit 2013, kur Reforma Territoriale, solli një zgjerim të mëtejshëm të kryeqytetit me 15.4% më shumë hapsirë 

territoriale, pasi në të u përfshinë bashkë me 11 minibashki, edhe fshatrat e komunat, duke e çuar në total numrin në 24 njësi 

administrative me një popullatë prej 792,115 banorë. Duke qenë se prej tyre, vetëm 158 mijë jetojnë në zonat urbane, atëherë nevoja për 

shtrirje kapilare të shërbimeve vendore, veçanërisht për rininë, bëhet edhe më e domosdoshme. Megjithëse strategjitë për rininë kanë 

nisur në nivel qendror që në 2014-ën me hartimin e “Plani Kombëtar të Veprimit për Rininë 2015-2020”, në nivel vendor strategjia me 

fokus rininë është miratuar vetëm 4 vitë më pas. Në planin lokal për këtë kategori sociale 2018-2020 të hartuar dhe miratuar nga Bashkia 

e Tiranës evidentohet specifikisht kjo mungesë në hyrje të dokumentit strategjik ku thuhet se: “duke iu referuar numrit të të rinjve dhe 

nevojave që ata kanë, mund të thuhet se, deri më sot (2018), 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 etj3. Në këtë plan të 

parë vendor shpalosen prioritetet e identifikuara përmes përfshirjes së gjerë të vetë të rinjve. Në kapitullin e metodologjisë saktësohet 

se me togfjalëshin “përfshirje e gjerë e të rinjve” nënkuptohet Rrjeti Kombëtar i të rinjve në Shqipëri (ANYN), i cili është një grup me 

të rinj përfaqësues të forumeve rinore politike dhe organizatave të ndryshme rinore nga e gjithë Shqipëria, rrjeti i organizatave “Zëri i 

                                                
2 http://instat.gov.al/media/1731/t__rinjt__n__shqip_ri_sfidat_n__koh_t_q__ndryshojn_.pdf 
3 https://tirana.al/uploads/2019/4/20190401105126_plani-lokal-prezantimi-final1-ilovepdf-compressed.pdf 
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të Rinjve”, si edhe përfaqësuesit e Bordit Rinor Këshillimor pranë Bashkisë Tiranë4. Mbi bazën e kësaj përzgjedhje, Bashkia e Tiranës 

ka identifikuar 6 prioritetet e mëposhtme: 

1. Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës;  

2. Punësimi dhe sipërmarrja rinore;  

3. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi rinor në politikë dhe vendimarrje;  

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

5. Mbështetja e organizatave dhe nismave rinore;  

6. Çështje sociale, shëndetësore dhe shërbime publike për të rinj. 

   Për secilin nga këto përparësi renditen një seri objektivash, ndërhyrjesh, indikatorësh dhe afatesh kohore. Pesë vite nga miratimi i këtij 

plani është e vështirë të përcaktohet sesa përqind e tij është realizuar, në mungesë të një Raporti Monitorimi apo Vlerësimi nga strukturat 

e ngarkuara me funksione që lidhen me rininë. I panjohur mbetet gjithashtu plani i ri i veprimit për të rinjtë 2021-2023, i cili nuk gjenden 

në faqen zyrtare të Bashkisë. 

 

I.2. Rinia e Tiranës në kontekstin e rajonit dhe më gjërë. 

   Viti që sapo ka nisur konsiderohet si një mundësi shumë e mirë për Tiranën për të treguar vlerat e saj sociale, turistike dhe kulturore, 

falë statusit Kryeqyteti Europian i të Rinjve. Por si paraqitet rinia e Tiranës në raport me shërbimet dhe mbështetjet financiare të 

dedikuara për ta, krahasimisht me bashkëmoshatarët e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Bashkia e Shkupit zgjodhi t’i kushtonte 

një zë të posaçëm në buxhetin e 2021-it, përdorimit të biçikletës. Kryeqytetasit e Maqedonisë së Veriut, me fokus të veçantë të rinjtë, iu 

është kompensuar 50% e vlerës së shpenzimit të bërë për blerjen e biçikletës. Pra nëse në Tiranë, biçikletat e Ecovolis apo Mobike mund 

të përdoren me një pagesë prej 2 dollarë/ora në modelin “bike share”, 302 km nga Tirana, subvencionohet 50 % e vlerës së një biçiklete 

                                                
4 https://tirana.al/uploads/2019/4/20190401105126_plani-lokal-prezantimi-final1-ilovepdf-compressed.pdf, fq 11/ Metodologjia 

 

https://tirana.al/uploads/2019/4/20190401105126_plani-lokal-prezantimi-final1-ilovepdf-compressed.pdf
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të re, për çdo të ri/ të re që zgjedh ta blejë. Sërish në kuadër të lëvizshmërisë, por këtë herë me fokus transportin publik, Bashkia e 

Shkupit spikat për një tjetër lehtësi. Rrjeti i transportit publik brenda qytetit ka vendosur linjat e natës, një risi që u vjen në ndihmë të 

gjithë qytetarëve, veçanërisht për faktin se ky transport publik 24-orësh ka nisur të ofrohet falas tashmë brenda për brenda kryeqytetit 

të Maqedonisë së Veriut5.  

   Në planin e mobilitetit urban për vitin 2019-2021, edhe Prishtina ka ndërmarrë një seri lehtësirash për të favorizuar veçanërisht 

kategoritë sociale me nevoja të veçanta. Prej 2021-it, fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara udhëtojnë falas në mjetet e transportit 

publik kryeqytetas të Bashkisë Prishtinë6. Ndërsa në Tiranë shërbimi i transportit publik ofrohet kryesisht me autobusa pa rampa, për 

rrjedhojë të paaksesueshëm nga personat me të kufizuara, duke i privuar këta të fundit nga shërbimi. Me një tjetër realitet paraqitet pak 

më larg sesa Prishtina dhe Shkupi, një tjetër Bashki, ajo e Zagrebit, kryeqyteti i Kroacisë, vend i Ballkanit që prej 2013-ës, është anëtar 

i Bashkimit Evropian.   

  Projekti i titulluar “Vozimzazagreb”7, është një nismë shumëdimensionale si: ekologjike, sociale, ekonomike, strategjike, shëndetësore, 

turizëm. Deri në vitin 2018, Zagrebi numëron rreth 270 kilometra rrugë për biçikleta dhe vazhdon të ketë një rritje progresive si fizikisht 

po ashtu edhe në mentalitetin e banorëve. Ata kanë zgjedhur pedalimin si mënyrën kryesore të transportimit, nisur dhe nga infrastruktura 

e favorshme e ndërtuar me përkujdesje të veçantë për t’i bërë ballë stuhive të kohës të lidhura me ndotjen dhe efektet e saj. Në Zagreb 

ofron transport falas për të gjithë të rinjtë, ndërsa shpërndan çdo vit rreth 650 mijë euro për nxënësit ekselentë, nëpërmjet formave të 

ndryshme të bursave8. Bursat janë një instrument që përdoret edhe në Bashkinë e Tiranës, por nga viti në vit rezulton të ketë patur një 

tkurrje të numrit, për shkak të vendimit të marrë që prej 2019-ës për të përfshirë në programin e bursave vetëm ata nxënës që vijnë nga 

familje me pashaportizim (gjendje civile) në Tiranë. 

 

                                                
5 https://skopje.gov.mk/sq/vesti/2019/17122021_transport_-publik_-plot%C3%ABsisht_-falas-_p%C3%ABr_-qytetar%C3%ABt_-p%C3%ABr_-dy-_vjet_/ 
6 https://www.periskopi.com/prishtine-femijeve-me-aftesi-te-kufizuara-u-sigurohet-transporti-per-ne-shkolle/ 
7 City Office for Economy, Energetics and Environment protection; 2018  
8 https://www.zagreb.hr/en/demographic-measures/136703 

 

https://skopje.gov.mk/sq/vesti/2019/17122021_transport_-publik_-plot%C3%ABsisht_-falas-_p%C3%ABr_-qytetar%C3%ABt_-p%C3%ABr_-dy-_vjet_/
https://www.zagreb.hr/en/demographic-measures/136703
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I.3. Qëllimi i studimit dhe pyetjet kërkimore. 

   Hulumtimi shkencor orientohet nga një qëllim i përgjithshëm, i cili konsiston në kërkimin e informacionit në mënyrë të detajuar mbi 

qasjet dhe përvojat e të rinjve në raport me institucionet lokale. Në këtë kuadër, ky studim vjen për hërë të parë në Shqipëri duke 

prezantuar këndvështrimet e të rinjve për strategjitë që ndjek qeverisja vendore e Bashkisë Tiranë. Shpallja e Tiranës, Kryeqytet 

Evropian i të Rinjve është një mundësi e mirë për të dëgjuar zërin e të rinjve që kanë pritshmëri për më shumë aktivitete të dedikuara 

për ta. Qëllimi i këtij raporti kërkimor është t’i jap hapësirë të rinjve të Tiranës të shprehin këndëvështrimin e tyre mbi shërbimet publike 

vendore, në bazë të njohurive dhe përvojave që ata kanë krijuar në vetë të parë. Ky status special që Tirana gëzon këtë vit është një 

motiv nxitës për zhvillimin e këtyre aktiviteteve kërkimore për të kuptuar se sa afër ndihen këta të rinj me pushtetin lokal, sa e njohin 

atë dhe sa e dëshirojnë ta njohin në dimensionin organizativ dhe organigramën institucionale të tij me fokus tek politikat rinore. Më 

konkretisht, ky raport ka për qëllim të skanojë aspektet e mëposhtme: 

1. Cilat janë perceptimet e të rinjve mbi politikat dhe strategjitë vendore të Bashkisë Tiranë dhe sa njohuri kanë ata mbi funksionet 

e pushtetit vendor, në dallim nga ai qëndror?  

2. Sa të përfshirë e ndjejnë veten të rinjtë në vendimmarrjen lokale dhe a kanë ata dëshirë të ushtrojnë kontrollin qytetar mbi 

pushtetin lokal? 

3. Sa të informuar janë të rinjtë për programet dhe projektet e dedikuara për ta nga Bashkia Tiranë? 

   Pyetjet kërkimore të mësipërme kanë qenë baza për hartimin e udhëzuesve për të tria fokus grupet, një nga të cilët ka pasur një përbërje 

specifike me të rinjtë të komunitetit romë dhe egjyptian si dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara. Secili prej tyre vjen nga statuse social-

ekonomike të ndryshme dhe për rrjedhojë ndajnë histori individuale të veçanta, që kanë si pikë të përbashkët të jetuarit në Tiranë. Në 

këtë kuadër është synuar që të hulumtohet në dy dimensione për të evidentuar çfarë ka funksionuar dhe çfarë nuk ka funksionuar me 

aktivitetet e Bashkisë Tiranë për të rinjtë, duke evidentuar jo vetëm kritikat por edhe qasjet si pozitive, si dy anë të medaljes që japin një 

panoramë të plotë perceptimit që të rinjtë kanë për shërbimet publike të pushtetit vendor. 
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KAPITULLI II 

METODOLOGJIA KËRKIMORE 

   Në këtë kapitull prezantohet përqasja e kërkimit social të cilën hulumtuesit e kanë ndjekur gjatë zhvillimit të këtij projekti. Qasja 

fenomenologjike ka qënë busulla orientuese e tyre. Studiuesit e kanë ravijëzuar kërkimin fenomenologjik si një alternativë pozitiviste. 

Kjo sepse ajo lidhet me perceptimin ose me botëkuptimin e njerëzve, qëndrimet dhe besimet e njerëzve si dhe me ndjenjat apo emocionet 

e përjetuara prej tyre e cila përkthehet në një përvojë që ata zgjedhin me vullnet të lirë ta ndajnë me studiuesit.  

II.1. Argumentat për zgjedhjen e metodës fenomenologjike. 

   Fenomenologjia është një metodë që fokusohet për të kuptuar si përjetohet bota. Ajo nuk përpiqet të shpjegojë shkakun e gjërave, por 

përpiqet të shpjegojë se si përjetohen gjërat nga vetë të përfshirët në studim. Fenomenologjia karakterizohet dhe nga një interes i veçantë 

që i kushton ajo ekzistencës sociale9. Është zgjedhur fenomenologjia nga studiuesit për tri arsye të qenësishme si më poshtë: 

 Është e përshtatshme me studimet në shkallë të vogël. Ky studim fenomenologjik ka përfshirë 26 pjesëmarrës të rinj të pavarur 

politikisht, profesionistë të lirë nga fusha të ndryshme, të punësuar në sektorin publik dhe privat.  

 Ky studim fenomenologjik është mbështetur në fokus grupe ku subjektet kërkimore kanë përshkruar përvojat e tyre në raport me 

institucionet lokale në Bashkinë e Tiranës. Kanë ndarë me hulumtuesit ndjesitë e tyre sa herë janë paraqitur në sektorin e 

shërbimit ndaj qytetarit; shqetësimet që kanë zgjedhur t’i ndajnë për këtë zhvillim të vrullshëm urbanistik se si po e ndryshon 

arkitekturën historike dhe identitetin e këtij qyteti. 

 Një impuls pozitiv që përcollën këto fokus grupe ishte pikërisht për bibliotekat të lokalizuara në zona të ndryshme të Tiranës 

dhe shumë prej pjesëmarrësve këto biblioteka i njohën nëpërmjet realizimit të këtij studimi fenomenologjik. Për më tepër, ata 

dëshironin zgjerimin e këtij rrjeti në çdo lagje të Tiranës. Dhe kjo përbën në thelb një avantazh real të kësaj metode kërkimore. 

Studiuesi ofron informacion, por në të njëjtën kohë edhe merr të dhëna prej pjesëmarrësve. 

 

                                                
9 Tahiri, Rama, Sota; “Metodat kërkimore në shkencat sociale”; Shtëpia Botuese West Print Tiranë, 2013, fq. 278. 
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II.2. Argumentat e zgjedhjes së fokus grupit si instrument kërkimor. 

   Fokus grup është një metodë cilësore kërkimi, me një frekuencë të shtuar përdorimi gjatë dekadave të fundit, duke qenë se përfaqëson 

një strategji ideale të grumbullimit të të dhënave në thellësi të opinionit që kanë pjesëmarrësit, qëndrimet, motivimet dhe sjellet e tyre. 

Në këtë rast përzgjedhja e kësaj metode cilësore kërkimi është bërë me qëllim që të shërbejë si strategji zbuluese përmes narrativës së 

individëve pjesëmarrës që shkëmbejnë idetë, përvojat dhe qëndrimet. Çdo fokus grup ka pasur një pjesëmarrje që ka variuar nga 6-12 

persona. Organizimi i pyetjeve ka pasur si qëllim të vendosë në paradhomën e diskutimit pjesëmarrësit për t’i udhëhequr më pas drejt 

pyetjeve që trajtojnë çështje më të vështira dhe më të ndërlikuara. Fluksi i pjesemarrësve ka qenë relativisht i madh, por studiuesit kanë 

zgjedhur të respektojnë kufirin minimal dhe maksimal për fokus grup, sepse nëse hulumtuesit do të kishin pranuar më shumë se 12 

anëtare atëhere do grupi do të fragmentarizohej pasi jo të gjithe individët do të kishin në dispozicion të njëjtën kohë për të diskutuar, 

dhe kështu do të sfumohej prezenca e anëtareve të tjerë. Edhe nëse do të ekzistonte mundësia e kundërt me më pak se 6 anëtare, do të 

krijohej një fokus grup minimalist ku do të gjeneroheshin më pak ide, mendime dhe histori. Prandaj, respektimi i numrave nëpër fokus 

grupe ka qenë një sukses për studiuesit, pasi jo vetëm që arritën të grumbullonin shumë të dhena cilësore, por edhe kanë përftuar material 

cilësor në aspektin e qëndrimeve të shprehura me një gjuhë intelektuale. Homogjeniteti ka qenë një veçori e spikatur e këtyre fokus 

grupeve, pasi hulumtuesit kane arritur të bëjnë bashkë intelektualët e rinj. Po ashtu edhe në fokus grupin e tretë, ku të gjithë anetarët 

ishin pjesë e komunitetit rom & egjyptian dhe të kategorisë së Personave me Aftësi të Kufizuara, ishin personazhe të formësuar në 

aspektin profesional dhe njerëzor. Ata vinin me histori të forta dhe kishin kurajo të përcillnin realitetin e komunitetit që përfaqësonin në 

raport me perceptimin që kishin krijuar, në nivel empirik, kundrejt shërbimeve publike lokale. 

   Qëllimi i fokus grupeve është të mbledhë të dhëna që janë në interes të studiuesit, për të gjetur një tërësi mendimesh në grupe të 

ndryshme njerëzish. Kërkuesi krahason dhe vë në kontrast të dhënat e përftuara nga grupet e ndryshme. Ndaj, për të realizuar këtë 

qëllim duhen të pakten tri fokus grupe (Krueger dhe Casey, 2009). Ky qëllim dallon nga fokus grupe të tjera, tek të cilat qëllimi është 
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që në fund të diskutimit pjesëmarresit të gjejnë një konsensus të përbashkët, të hartojnë rekomandime apo të nxisin alternativat të 

ndryshme vendimmarrëse10. 

  Studiuesit kane arritur të zhvillojnë tri fokus grupe sipas planifikimit që kishin kryer për zgjedhjen e personazheve që nuk vinin nga 

jeta politike, por ata ishin përfaqësues të vetes, të komuniteteve të disavantazhuara dhe zërave të shoqërisë civile. Bashkarisht ata kanë 

arritur në një konsensus të përbashket se rinia duhet të jetë motorri që vendos në lëvizje çdo mekanizëm të pushtetit vendor, duke nisur 

që nga sporteli i shërbimit ndaj qytetarit e deri tek detyrat që i përkasin kreut të institucionit. Rinia mund ta ketë fuqinë vendimmarrëse 

për një bashkeqeverisje lokale, edhe kur ajo mund të harrohet. Ajo mund të shfaqet përmes aktiviteteve, përmes propozimeve dhe 

nismave sociale për t’i ardhur në ndihmë kategorive të caktuara të shoqërisë, por edhe për të zhvilluar vetveten. Rinia duke lexuar më 

shumë për planet dhe strategjitë e pushtetit vendor aftësohet më shumë nga pikëpamja analitike. Një rini që analizon është një rini që 

kërkon llogaridhënien dhe transparencën. Të rinjtë pjesëmarrës në këto fokus grupe kanë konkluduar në të njëjtat ujëra mendimesh. Ata 

kanë shprehur një plan rekomandimesh në kuadër të eventit Tirana si Kryeqyteti Evropian i të Rinjve 2022, e cila do të dokumentohet 

në kapitullin në vijim. 

 

II.3. Zbatimi i parimeve etike të studimit me të rinjtë. 

   Dhënia e pëlqimit nga pjesëmarrësit në fokus grup është thelbësore për garantimin e etikës në procesin hulumtues. Dakortësia e tyre, 

përmes nënshkrimit të formatit “dhënia e pëlqimit të informuar”, legjitimon veprimet e mëtejshme të kërkuesit në kuadër të përdorimit 

që do t’i bëjë të dhënave të gjeneruara për qëllimet e studimit. Çdo anëtar i fokus grupit ka nënshkruar pohimin se për asnjë motiv nuk 

do të identifikoje asnjë të dhënë apo informacion të ofruar nga një pjesëmarrës tjetër. Kjo deklaratë është hartuar me kujdes profesional 

nga hulumtuesit, pasi është një çështje potencialisht shqetësuese. Në rastin e metodologjisë cilësore, ajo çfarë ndodh në fokus grup varet 

kryesisht nga pjesëmarrësit e tjerë, të cilët mund të ngrenë spontanisht çështje që nuk janë domosdoshmërisht pjesë e qëllimit të studimit, 

                                                
10 Tahiri, Rama, Sota; “Metodat kërkimore në shkencat sociale”; Shtëpia Botuese West Print Tiranë, 2013, fq. 278. 
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ose që nuk janë të parashikuara nga moderatori. Ndaj në përgjigje të çdo eventualiteti, janë marrë masa me qëllim garantimin e 

konfidencialitetit dhe anonimitetit të pjesëmarrësve gjatë transkripteve për të tria fokus grupet, përmes kodimit të të dhënave që mund 

të çojnë qoftë dhe në identifikim të tërthortë të tyre. Vlen të theksohet se këto dy koncepte janë të ndryshme sepse konfidencialiteti 

lidhet me atë çfarë ndodh me informacionin që është në zotërim të kërkuesit dhe në veçanti deri në çfarë mase do t’i zbulohet të tjerëve 

ky informacion. Ndërsa anonimati ka të bëjë me shqetësimin për lidhjen që ekziston mes informacionit dhe personit pjesëmarrës në 

studim. Shtrohet pyetja: A ekziston mundësia që të anketuarit t’iu zbulohet identiteti përmes të dhënave që kanë siguruar? Raporti 

konfidencialitet dhe anonimat është simbiotik (i ndërsjelltë) pasi nëse anonimati nuk sigurohet, atëherë konfidencialiteti mund të cënohet 

dhe kjo përbën shqetësim. Në këtë kuadër, po ashtu luan një rol kyç moderatori, i cili mund të minimizojë shanset për një zbulim 

deduktiv. Drejtuesja e fokus grupit MSc. Evis Nasto ka kryer me profesionalizem moderimin e diskutimeve në fokus grupe në platformën 

online ZOOM, duke i kërkuar të gjithëve paraprakisht që video-ja e secilit prej tyre të jete e mbyllur, duke siguruar kështu privatësinë e 

imazhit përballë njëri-tjetrit. Të gjithë anëtaret e fokus grupit janë ndier të lirshëm në komunikimin vetëm përmes audio-s dhe kanë 

rrëfyer gjithçka që e kanë menduar të arsyeshme në lidhje me temën e synuar.  

 

II.4. Karakteristikat demografike e të rinjve në fokus grupe. 

   Targetimi i popullatës së studimit është bazuar tek teknika e kampionimit selektiv në shkallë të vogël të pjesëmarrjes. Subjektet e 

kërkimit janë përzgjedhur në bazë të dy kritereve kryesore: 

 Së pari, pjesëmarrësit në studim t’i përkasin grupmoshës 18-35 vjeç, pra që nga individë me statusin e studentit e deri tek ata që 

janë të realizuarit profesionalisht.  

 Së dyti, për fokus grupin e tretë ishte një kriter i veçantë që të ishin anëtarë të komunitetit Rom & Egjyptian (paçka se disa prej 

tyre. 

   Përsa i takon gjinisë se 26 pjesemarrësve, studiuesit përcaktojnë se rreth 56.3% prej tyre i përkisnin gjinisë mashkullore dhe 43.8% 

ishin femra. Profesionet e pjesëmarresve ishin të larmishme. Ata vinin nga fusha e financës dhe kontabilitetit, e burimeve njerëzore, 
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mjekësisë, pedagogjisë, punonjës social, psikolog dhe inxhinierë. Secili prej tyre ka rrëfyer episode të ndryshme me institucionet lokale 

ku ju është dashur të merren me procedura, mbledhje dokumentacionesh, pyetje dhe paqartësi që lidhen edhe me jetën e tyre profesionale. 

Kampionimi ka qenë në formën e ortekut, ku pjesëmarresit kanë tërhequr njëri-tjetrin për të qenë pjesë e grupeve. 

 

II.4.1. Rezultatet e pyetësorit final për anëtarët pas përfundimit të fokus grupit. 

   Studiuesit kanë zhvilluar një pyetësor pas perfundimit të çdo fokus grupi me qëllimin kryesor për të testuar vlerësimin objektiv të çdo 

pjesëmarrësi përkundrejt moderimit, nivelit të debatit dhe nënçështjeve të trajtuara në kuadër të temës kryesore të studimit.  

 A mendoni se ky studim ishte i vlefshëm? Për këtë pyetje rezultoi se 87.5% prej pjesëmarrësve gjykonin se ky studim ishte shumë 

i vlefshëm për rëndësinë që mbarte në vetvete. Ndërsa 12.5% prej tyre mendonin se ishte pak i vlefshëm. Studiuesit gjykojnë se 

kjo pakicë mund të jetë hipotetikisht pikërisht ata/ato që shfaqen më pak interes për strukturën organizacionale të Bashkisë 

Tiranë, përgjegjëse për politikat rinore dhe për zbatimin e planeve strategjike të saj. Me rëndësi për t’u theksuar është se asnjë 

prej pjesëmarrësve nuk ka gjykuar se ky studim ishte aspak i rëndësishëm dhe i vlefshëm.  

 

Grafiku 1. Vlefshmëria e studimit. 
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 A jeni ndjerë komod gjatë zhvillimit të debatit në fokus grup? Në përgjigje të kësaj pyetje, të gjithë pjesëmarrësit pa përjashtim 

janë shprehur se janë ndjerë shumë komod gjatë zhvillimit të diskutimit. Kjo do të thotë se debati midis të rinjve ka qënë 

konstruktiv, nuk janë vendosur në siklet nga njëri-tjetri, kanë ofruar përgjigje të sinqerta dhe të pakompleksuara. Respektimi i 

kulturës së debatit midis tyre ka sjellë edhe përmbushjen me sukses të një prej objektivave parësore për vetë hulumtuesit, si 

respektimi i rregullores së debatit në fokus grup ku secili prej pjesëmarrësve kishte në dispozicion 90 sekonda për të artikuluar 

mendimin e tij, pa u ndërprerë nga askush tjetër. Fokus grupet kanë patur një kohëzgjatje prej 120 minuta, përgjatë të cilës asnjë 

nga pjesëmarrësit nuk është shkëputur. Qëndrimi nga fillimi deri në fund është një shenjë që dëshmon plotësisht të ndjerit 100% 

komod gjatë fokus grupit.  

 

Grafiku 2. Komoditeti në studim. 

 Si e vlerësoni moderimin e znj. Evis Nasto? Kjo ka qënë një pyetje që të nxirrte në pah se si është përmbushur roli i moderatores. 

Vlen për t’u theksuar se moderimi profesional i fokus grupeve është një aset potencial në fazën e grumbullimit të të dhënave, 

sepse aty është burimi kryesor i gjenerimit të informacionit dhe shtjellimit të mëtejshëm të tij. Pesëdhjetë përqind e pjesëmarrësve 

janë shprehur se moderatorja ishte shumë e qartë në formulimin e pyetjeve, iu ka dhënë kohën e mjaftueshme për të shprehur 

perceptimet e tyre si dhe e respektueshme në komunikim. Pasqyra grafike paraqitet si më poshtë: 
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Grafiku 3. Vlerësimi për moderimin në fokus grup. 

II.5. Analiza e të dhënave cilësore.  

   Pas stadit të zhvillimit të fokus grupeve, të gjitha të dhënat e përftuara kanë kaluar në fazën e përpunimit të tyre. Gjatë fokus grupeve 

janë shfaqur edhe imazhe që lidheshin me një sërë aspektesh të jetës në Tiranë sikurse ndërtimet, korsitë e biçikletave, autobuzat, 

bibliotekat në lagje të ndryshme, sheshi i madh në qëndër të Tiranës etj. Të gjithë këto fotografi janë komentuar nga pjesëmarrësit. 

Analiza e imazheve dhe objekteve ofron mundësi interesante për studiuesin cilësor, përdorimi i kërkimit bazuar në figura zë një vënd të 

rëndësishëm në studimet e vogla11. Në fazën e përpunimit të gjetjeve kërkimore janë kryer katër procese si analiza të përmbajtjes, analizë 

të diskutimit, analizë të bashkëbisedimit dhe analizë të narrativës të çdo anëtari të fokus grupit.  

II.5.1. Diagramat logjike të temave të gjeneruara. 

   Gjatë fazës së analizës janë gjeneruar 82 tema kryesore të cilat janë krijuar lidhje konceptuale midis tyre në marrëdhënie shkak-pasojë 

për të gjeneruar disa përfundime të rëndësishme. Janë ndërtuar 4 diagrama logjike gjithsej të cilat pasqyrohen si më poshtë. 

 

                                                
11 Tahiri, Rama, Sota; “Metodat kërkimore në shkencat sociale”; Shtëpia Botuese West Print Tiranë, 2013, fq. 353. 
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Shërbimet publike të paarritshme përmes numrave të 

gjelbër 

Faqet zyrtare të institucioneve lokale të papërditësuara 

rregullisht 

Orientimi i të rinjve nga faqja zyrtare dhe drejt sportelit më pas 

Mbivendosje procedurash për marrjen e një shërbimi 

Procedura dekurajuese për aplikantët e kredive të buta 

Pasiguri ndaj mbrojtjes së të dhënave personale 

Nëpunësit civil të pavëmëndshëm për procedurat 

Nëpunësit e administratës të pamotivuar 

Gjuhë e ndërlikuar në shpjegimin e procedurës ndaj të gjitha kategorive të qytetarëve 

Mungese vullneti nga nëpunësit për shpjegimin e procedurave 

“Miku” rruga më e shpejtë për aksesin në 

shërbim. 

Shërbimet publike të pastandartizuara në procedura 

Komunikim pa takt në sportel, rrjedhojë e klimës toksike të punës 

Nëpunësit civil nuk kanë trajnimin e duhur 

Romët përballë vështirësive për 

regjistrimin në gjëndjen civile 
Punësimi informal për komunitetin rom & egjyptian i 

penalizon në përfitimin e kredive të buta 

Romët të papërfaqësuar në sportelin e shërbimit publik 

Bashkia jo fleksibël me procedurat për projektet rinore 

Nevoja për shërbime publike 

gjithpërfshirëse. 
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Karta e studentit mbulon pak shërbime Universitetet (kryesisht jopublike) dhe Bashkia të pa rakorduar për kartën e 

studentit 

Zhgënjimi nga brezat e mëparshëm të studentëve për kartën e studentit 

Karta e studentit, jo e buxhetuar sipas ligjit por një mjet 

marketimi për kompanitë përmes Bashkisë 

Tarifa të papërballueshme parkimi për të ardhurat e 

studentëve 

Aplikime për punësim pa përgjigje 

Refuzimi i një portofoli shërbimesh për tek karta e studentit 

Pakënaqësi me frekuencën e autobuzëve 

Ndërtime pa planifikim urban 

Dështimi i masave anti covid brënda 

autobuzave 

Pakënaqësi për çmimin e biletave në raport me 

cilësinë e shërbimit 

Korsi të munguara për autobuzë 

 Pro korsive që mundësojnë infrastrukturën sociale 

 

Çmime të paarritshme biletash në Opera për statusin social të 

studentit 

Ndërtimet e reja në Tiranë si cënim i identitetit historik 

Cmimet abusive në tregun imobiliar të Tiranës si 

rrjedhojë e ndërtimeve të shumta 

Mungesë transparence 

për rindërtimin e 

godinave të vjetra 

publike 

 Grevat e operatorëve të transportit publik 

Makina si alternativë e vetme përballë 

një transporti publik problematik. 

Pakënaqësi për infrastrukturen shkollore 

Kredi të buta të pamjaftueshme për çiftet e reja 

   Mbështetja për start-up-et ka krijuar pak modele 

biznesesh rinore të qëndrueshme. 

 Dilema mbi aktivitetin e qëndrave rinore 
 Zgjerimi i investimeve edhe në zonat periferike të Tiranës 

 Pro korsive të biçikletave por të pasigurt si këmbësore   Kufizimet që sjellin korsitë e biçikletave për bizneset 

Kushtet sfiduese të studentëve për strehimin në Tiranë 

 Rritja e numrit të studentëve në Tiranë në përpjestim të 

zhdrejtë me kapacitetin e strehimit që ofron Bashkia 

Rritja e diasporës lokale në 

Tiranë, si rrjedhojë e bashkive 

të tjera të lëna në harresë 

Mungesa e besimit për shkak të marketingut të tepruar 

Pakënaqësi për shërbime të padobishme të përfshira në kartën e 

studentit 
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Qytetarët më të përjashtuar nga vendimmarrja gjatë pandemisë (mbledhje online) 

Pushteti lokal jashtë kontrollit qytetar 

 

 Pritshmëri e ulët qytetare në rishpërndarjen e drejtë të buxhetit lokal 

Angazhimi në kauza qytetare i përkrahur nga prindërit kur ata janë në sektorin privat. 

 Frika se mos cënojnë statusin e punësimit të familjarëve 

  Komuniteti rom dhe egjyptian i papërfshirë në konsultime 

Aktivizmi civil dhe politik si urë lidhëse me Bashkinë  Përfshirja në vendimmarrje vetëm në nivel organizatash të 

shoqërisë civile 

 Cënimi i aksesit në vendimmarrje nga rotacioni politik 
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Të painteresuar për nisma rinore si pasojë e mungesës së besimit për 

meritokraci 

 Përpjekje pa rezultat për mbështetje nga 

Bashkia 

 Njohje e vakët mbi organizimin administrativ me fokus rininë 

 Mungesë 

 totale njohurish për ekzistencën e një plani veprimi për rininë si 

pasojë e mos interesimit 

Jo të gjithë të rinjtë frekuentojnë 

rregullisht bibliotekat 

 Te rinj të painteresuar dhe të painformuar për t’u përfshirë në 

vendimmarrje. 

  Të rinjtë neglizhentë për të aplikuar në intershipe në Bashki 

 Pasiviteti dhe paqartësia e të rinjve për rolin e tyre 

vendimmarrës 

 Pasiviteti i komunitetit rom, shkak për 

mosnjohjen e vendimeve lokale 

   Komuniteti rom midis kulturës nomade dhe integrimit 

gjithpërfshirës 

 

 Komuniteti rom & egjyptian në kërkim 

të zhvillimit arsimor 
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II.5.2. Hierarkia e problemeve prioritare për të rinjtë e komunitetit rom dhe egjyptian në marrëdhënie me pushtetin lokal. 

 

                                                     a)  

                                                                                                                   

 b)  

 

 

 

 c)  

 

  

 

                                                                                         d)  

 

                   e)  

  

 

 

  

 

 

 

Komuniteti rom & egjyptian janë të papërfshirë në seancat e 

konsultimeve me Bashkinë. Në ato njësitë administrative ku 

banojnë anëtarë të këtij komuniteti, nuk janë bërë thirrje për 

pjesëmarrje në takimet e organizuara nga Bashkia.  

 

Romët janë të papërfaqësuar në sektorin e shërbimit publik 

në institucione lokale. Kjo i mban ata edhe më larg nga aksesi 

në shërbimet publike për shkak të problemit në kuptimin e 

anës proceduriale. 

Punësimi informal dhe mungesa e 

siguracioneve për komunitetin rom dhe 

egjyptian, i penalizon ata për të qënë 

përfitues të kredive të buta. Institucionet 

janë të vetëdijshme se ata nuk kanë një 

status ligjor si punëmarrës dhe 

komuniteti pret një mbështetje. 

Komuniteti rom dhe egjyptian vazhdon të jetë ende drejt zhvillimit arsimor në 

vitin 2022 dhe jo të gjithë anëtarët e këtij komuniteti kanë një qasje të 

përbashkët për të qënë të integruar në jetën ekonomike, kulturore dhe sociale 

të vëndit. Një pjesë e komunitetit vazhdojnë të qëndrojnë stoik ndaj kulturës 

nomade dhe nuk kanë për qëllim përmirësimin e stilit të jetesës së tyre. Kjo ka 

krijuar ndasi brënda komunitetit dhe kjo e pengon zhvillimin. 

Vështirësi në regjistrimin e tyre në gjëndje civile. Një pjesë e mirë e 

komunitetit vazhdojnë të mos kenë asnjë dokument legalizimi të 

vëndbanimit të tyre. Kjo vështirësi vjen edhe për shkak se nuk kanë 

nëpunës civil të komunitetit rom që të jenë një urë lidhëse bashkëpunimi 

me Bashkinë për të adresuar këtë kauzë nga brënda. 
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II.5.3. Hierarkia e problemeve prioritare e të rinjve përball Bashkisë Tiranë. 

 

                                                     a)  

                                                                                                                   

 b)  

 

 

 

 c)  

 

  

 

                                                                                              d)  

 

                   e)  

  

 

 

  

 

 

 

 

Kushtet sfiduese të strehimit në Tiranë është një problem 

prioritar për studentët, të cilët kanë vështirësi ekonomike për të 

përballuar rritjen e çmimeve në mënyrë abuziviste të tregut 

imobiliar. Numri i lartë i prurjeve studentore në Tiranë përball 

kapacitetit të kufizuar nëpër konvikte që ofron Bashkia, është një 

pengesë për qëndrimin e tyre. 

Mangësi në njohuritë e të rinjve për ndarjen e kompetencave midis 

pushtetit qëndror dhe atij lokal, për njohjen e vakët të organizimit 

administrativ të Bashkisë me fokus rininë, si dhe nuk e njohin 

ekzistencën e një plani veprimi që përmban politikat rinore. 

Universitetet (kryesisht jo publike) dhe Bashkia Tiranë në mungesë 

organizimi dypalësh për funksionimin e duhur të kartës së studentit. 

Vazhdojnë të ketë shumë studentë me status aktiv të pa pajisur me kartën 

e studentit. Karta përmban shumë pak shërbime të domosdoshme për 

nevojat prioritare që kanë studentët. 

Pushteti lokal është jashtë një kontrolli qytetar, për shkak se 

aktivizmi politik dhe civil është ura e vetme lidhëse me 

bashkinë. Qytetari i përfaqësuar në nivel individi konsiderohet 

më pak krahasimisht me përfaqësimin e tij në nivel organizate. 

Mbështetja për Start-up ka krijuar shumë pak modele 

sipërmarrjesh rinore të qëndrueshme në kohë, kjo për shkak 

se buxhetet e alokuara nga Bashkia janë shumë modeste dhe 

nuk mundësojnë themele të forta për ngritjen e biznesve që 

premtojnë shumë për një të ardhme të sigurt.  
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II.5.4. Tipologjitë e të rinjve pjesëmarrës në fokus grupe.  
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KAPITULLI III 

REZULTATET E STUDIMIT 

   Në këtë kapitull prezantohen gjetjet kryesore të këtyre aktiviteteve kërkimore, të cilat janë gjeneruar nga një hulumtim korrekt në 

drejtimin e respektimit të etikës studimore dhe jo vetëm. Kjo metodë kërkimore është udhëhequr nga një qëllim i caktuar që lidhej 

drejtpërdrejtë me konceptin e “kontrollit të pushtetit” që parimisht të rinjtë duhet të kenë ndaj çdo institucioni vendimmarrës, në rastin 

konkret Bashkia e Tiranës. Sa të informuar ishin ata për aspektet e pushtetit vendor në kuptimin ekonomik si buxhetet dhe taksat; në 

kuptimin arkitektonik si urbanistika, planifikimi dhe zonimi i qytetit; në kuptimin politik si veprimtaria e zyrtarëve të zgjedhur dhe 

transparenca e tyre; gjithashtu për gjelbërimin, arsimin dhe pastrimin. Nëse këta të rinj të kampionuar për këtë studim do të rezultonin 

të painformuar, atëhere një tjetër qëllim studimor paralel me të parin, lidhej me testimin e gadishmërisë së të rinjve për të ndërmarrë 

nisma konkrete me rolin e “qenit roje” ndaj pushtetit vendor. 

 

III.1. Nëpunesit civil të pavëmëndshëm për procedurat. 

   Në këtë studim rezultoi se pjesëmarrësit shfaqen pakënaqësi ndaj nëpunësve civil në sektorin e komunikimit me qytetarët, duke i 

etiketuar si të pavëmëndshëm në anën proceduriale. 

 Nuk ka fare kujdes në mënyrën se si bëhen procedura të caktuara. Qoftë edhe për një dokumentacion supër të thjeshtë 

domethënë, është shumë e lehtë ta gabojnë. Kjo jo për fajin e tyre se e kuptojmë edhe anën e tyre njerëzore, janë njerëz si gjithë 

të tjerët e me radhë domethënë, po ka shumë gjëra të cilat mund të rregullohen, mjafton të ketë njëfarë vëmëndje më të mirë. 

Gjë që vjen edhe nga mungesa e dëshirës ose e “drive-it” (ang. vullneti për të arritur një objektiv) të tyre për të bërë një punë 

të saktë (Pjesëmarrësi 1).  

 Duhet të kemi parasysh diçka që vërtetë ne marrim shërbim nga çdo institucion lokal por duhet të kemi parasysh që këto 

shërbime jepen nga njerëzit, individët që kanë vendosur për të kryer, për ta deleguar, për ta dhënë shërbimin, kështu që këta 

individë, në mendimin tim, duhet të jenë më të shumtë në numër dhe sigurisht të specializuar për atë shërbim që do tu japin 
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qytetarit, si dhe koherenca. Koherenca është një lloj derivati i atij numri të individëve që e japin shërbimin me specializimin që 

ata individë kanë. Këto të dyja për mua janë shumë të rëndësishme përpos çfarë do lloj gjëje tjetër që thanë parafolësit 

(Pjesëmarrësi 15). 

 Sidomos do të thoja pjesën e rritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe trajnimi i mirëfilltë i tyre është shumë e 

rëndësishme sepse faktori kohë është shumë i rëndësishëm dhe pjesa më e madhe e të gjithëve ne duhet të mirëinformohet. 

Kështu që përveç rritjes në numër, edhe pjesa e menaxherëve duhet të jenë të trajnuar mirë për ta deleguar tek vartësit e tyre 

(Pjesëmarrësi 9). 

III.2. Nevoja për shërbime publike gjithpërfshirëse. 

   Në këtë studim rezultoi se pjesëmarrësit kishin nevoja për shërbime publike gjithëpërfshirëse. Kujtojmë që tek pjesëmarrësit e studimit 

kanë qënë anëtarë të komunitetit rom, si dhe Persona me Aftësi të Kufizuara, të cilët janë shprehur se prezenca e një përfaqësuesi nga 

kategoria e tyre pranë sportelit publik do të ishte shumë ndihmuese për vetë ata. Përdorimi i një gjuhe të komplikuar dhe jo të thjeshtë 

në komunikimin publik në sportel është një barrierë për këdo që vjen nga kategori të margjinalizuara, të cilët për rrjedhojë ndeshen me 

vështirësi në kuptimin si duhet të procedurave. 

 Unë do doja të shtoja elementin e gjithëpërfshirjes. Një shërbim publik duhet të jetë patjetër gjithëpërfshirës. Duhet ti jepet 

mundësia cilitdo që të dëgjohet dhe të marrë shërbim. Pra, nuk duhet që askush të mos pengohet nga aksesimi ndaj tij për arsye 

të kushteve fizike. Si dhe të ketë dhe karakteristikat e përmëndura më parë. Të jetë cilësor, të ketë qëllim që të përmbushë nevojat 

që kanë të gjithë qytetarët, dhe normalisht të jetë i lehtë në aksesim përsa i përket jo thjesht të mos ketë barriera, por edhe të 

jepet asistenca ndaj atij që ka kërkuar shërbimin publik për ata persona që ndoshta nuk dijnë të kërkojnë shërbimin e duhur. 

Pra, shërbimi i dhënë të jetë gjatë gjithë kohës i fokusuar për nevojat e gjithsecilit dhe nevojat e gjithë qytetarëve (Pjesëmarrësi 

16). 

 Konkretisht, një sugjerim që kam për personelin e sportelit është që të përdorin një gjuhë më të thjeshtë dhe të përshtaten me 

këto lloj profilesh. Nga ana tjetër, do doja që të krijohej dhe ky standarti që duke marrë parasysh në zona në të cilat janë të 
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përqëndruara minoritete të tilla, të përdoret edhe pse jo gjuha e pakicës që sigurisht dhe kjo ka ato kriteret e veta për tu 

përmbushur, por nëse përmbushen do përbënte lehtësi për ofrimin e shërbimeve (Pjesëmarrësi 23). 

 Thjesht dua të ndaj eksperiencën që unë has shpesh kur më duhet që të ndihmoj anëtarë nga minoriteti rom dhe egjiptian. Edhe 

të rinj në fakt që nuk e kanë nivelin e mjaftueshëm arsimor për të kuptuar shërbimin publik, nga ana tjetër, shoh që gjuha teknike 

dhe gjithë termat që përdoren kryesisht në administratë apo kudo ku ofrohet një shërbim publik, shoh që aty mund të mungojë 

profesionalizmi, padashur që të fyej, ose etika e të qasurit dhe të përshtatjes me një person i cili nuk ka informacionin e duhur, 

apo nuk është duke shpjeguar saktësisht në termat teknike të një dokumenti apo të një fushe të caktuar të shërbimit që i nevojitet 

një qytetari që ka një diferencë në formimin e tij, pra që nuk ka një nivel arsimor (Pjesëmarrësi 23). 

 Më të thjeshtë. Më praktikë. Me një gjuhë që e flasim të gjithë. Ne flasim të gjithë shqip por jo të gjithë kuptojmë nga niveli i 

intelektit. Niveli i intelektit është i ndryshëm në njerëz të ndryshëm, dhe duhet të flasim një gjuhë, të vihet një bazë dhe mos 

kalohen caqet nga kjo bazë. Pastaj se çfarë ngjyrash thuhen, kjo është në varësi të çdo personi. Unë e them gjithmonë, ka të bëjë 

shumë personi që jep një shërbim. po ashtu edhe empatia që ai krijon (Pjesëmarrësi 5). 

 

III.3. Mbivendosje procedurash për marrjen e një shërbimi dhe mungesa e vullnetit nga punonjësit administrativ.  

   Në këtë studim, pjesëmarrësit kanë shprehur pakënaqësi për fryrjen artificiale të procedurave dhe në bazë të përvojave të tyre, ata/ato 

kanë ndeshur një mungesë dëshire dhe vullneti nga disa punonjës në sportelet e institucioneve lokale sa i takon shpjegimit të  

procedurave. 

 Dy gjërat më të rëndësishme për mua janë shërbimet në bashki. Unë asnjëherë nuk aplikoj në bashki pasi më lodhin shumë 

dokumentacionet, burokracia. Dhe mendoj që shumë njerëz mbesin jashtë shërbimeve nga kriteret e shumta që ato kanë që për 

mua janë pa kuptim (Pjesëmarrësi 15). 

 Unë momentalisht doja që këtë vit të aplikoja për një kredi të butë për të blerë shtëpi dhe problemi ishte që u futa në faqen 

zyrtare dhe faqja zyrtare ishte aq e paqartë. Informacioni që mua më duhej nuk e mora. Terminologjia e cila ishte përdorur 
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ishte ajo me të cilën ne nuk jemi mësuar pasi ne nuk jemi profesionistë nga ana ligjore apo për të zbërthyer një dokument. Unë 

si lexues i thjeshtë nuk kuptova asnjë gjë. Për mua ishte e pakuptueshme. Unë nuk e kuptova se çfarë dokumenti më duhej, dhe 

për këtë arsye iu drejtova mikut. Ndaj besoj se kjo është zgjidhja që ndodh rëndom (Pjesëmarrësi 16). 

 Vërtetë kemi të bëjmë me një shërbim publik, por kjo nuk do të thotë që edhe në shërbimet që ofrojnë një të mirë publike të mos 

ketë krijim të vlerës. U nënvizua pak nga pjesëmarrësja 1 përgjegjshmëria dhe ndërgjegjia e punonjësve, stafit të përzgjedhur. 

Nëse do më pyesnit për letrat, në Shqipëri nuk mungojnë. Të paktën unë që kam prekur biznesin nga A-ja tek Zh-ja, në punën 

time dhe të gjitha raportet direkte dhe indirekte të biznesit, qoftë me institucione të ndryshme, qoftë dhe me vetë individë të 

ndryshëm që përfshihen. Letrat i kemi. Burokracinë e kemi “On Top”. Ndërkohë, personat, stafin, mua më vjen keq ta them se 

jam shqiptare dhe jetoj në këtë vend dhe jetoj në Tiranë, por stafi është vetëm në sasi ndërkohë që në cilësi nuk ka prezencën e 

duhur për të krijuar atë vlerën që unë nënvizova në fillim fare. Ndërkohë që punonjësit e administratës në institucionet 

shtetërore, publike të paktën, çfarë kam kuptuar unë nga gjithë komunikimet që kam pasur janë shumë të prirur për të qënë 

negativë në rast se nuk ndjehen mirë atë në jetën e tyre personale ndërkohë që ti je në një shërbim që është “soft”(angl. butë), 

je në kontaktin e drejtpërdrejtë me qytetarin. Gjithsesi për ta përmbyllur, ndoshta do kem mundësinë më vonë për ta elaboruar 

më gjatë, është krijimi i vlerës për mua që ka shumë rëndësi. Njerëzit, krijimi i vlerës, edhe të qenurit më soft në servirjen e 

burokracive të ndryshme (Pjesëmarrësi 5). 

 Unë në fakt doja të thoja që shpesh herë pas sportelit të shërbimit gjejmë njerëz që me thënë të drejtën janë pak të hutuar, për 

vetë faktin se ia po ta kapim ne, për shembull, e kemi diskutuar kur kemi pasur një lëndë gjatë masterit në lidhje me administratën 

publike, dhe bëmë një anketim tek 30-40 studentët si të rinj që në të ardhmen mund të punonim në administrata shtetërore dhe 

të gjithë bashkë ramë dakord që nëse ne do punonim, menjëherë pas muajit të parë do t’u ndjenim të demotivuar, pasi siç është 

realiteti i kulturës së punës këtu, po flas për shumicën e administratës shtetërore, kur kupton që fare pak njerëz e marrin 

përgjegjësinë e plotë për ta zbatuar punën ashtu siç duhet, atëherë edhe një i ri apo e re që ka nisur prej një muaji punën në 
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administratë vjen një moment që thotë “Prit njëherë se s’do ti bëj unë të gjitha!”. Ky është problem, në këndvështrimin tim 

(Pjesëmarrësi 2). 

III.4. Mënyrat e aksesit ndaj informacionit dhe shërbimit publik sipas këndvështrimeve të të rinjve. 

   Të rinjtë janë shprehur se në fillim orientohen për të marrë informacion tek faqja zyrtare, por nëse shohin se informacioni është i 

pakuptueshëm shkojnë në sportel ose në rastin se faqja zyrtare nuk është e përditësuar rregullisht, ata orientohen nga një mik personal 

për të marrë një zgjidhje të menjëhershme. Për më tepër, ata janë shprehur se shërbimi publik është shumë i vështirë për t’u aksesuar 

përmes numrave të gjelbër. 

 Po, si fillim vizitoj faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë. Pastaj nëse informacioni nuk më kënaq, atëherë i drejtohem sporteleve. 

Këto janë dy mënyrat që përdor më së shumti (Pjesëmarrësi 19). 

 Edhe unë zakonisht kam kërkuar më parë në faqen zyrtare por në faqe zyrtare informacionet janë shumë shumë të vakta. 

Zakonisht më ndodh që pyes njerëz nëse kanë pasur raste për atë dokument dhe ku e kanë marrë (Pjesëmarrësi 11). 

 Unë në fakt kërkoj në Google si fillim për çdo gjë që do më duhet, dhe pastaj falë miqve që kemi në çdo vend, pyesim ata se ku 

duhet të jemi të fokusuar për të marrë shërbimin, sepse disa herë që kam tentuar në këto rrugët e tjera zyrtare që ju përmendet 

dhe më ka ndodhur që nuk jam orientuar si duhet, kështu që kam përdorur këtë metodën e mikut (Pjesëmarrësi 3). 

 Me thënë të drejtën, unë personalisht nuk më është dashur deri më tani të marr shërbime drejtpërsëdrejti nga bashkia, por që 

nëse duhet të marr informacione i kërkoj duke hulumtuar. I gjej përgjithësisht nëpërmjet miqve. Domethënë, i bie gjatë për të 

marrë informacionin që kërkoj (Pjesëmarrësi 2).  

 Në fakt nga puna që unë bëj nuk është se kam pasur nevojë që ta marr informacionin direkt tek bashkia, por kam përdorur shumë 

instrumentin e kërkësave për informacion drejtuar Bashkisë Tiranë, dhe shpesh herë më është dashur të bëj dhe ankesa tek 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit për të marrë informacione që janë bazike dhe që duhet të ishin në faqen e internetit 

sipas ligjit “Për të drejtën e informimit”, kështu që është shumë e vështirë për ne për të marrë informacion jo më tej për të 

menduar siç thashë më tej për zonat periferike, që janë larg dyerve të bashkisë dhe nuk gjejnë informacione në faqen e internetit, 
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që janë shumë informacione bazike, si për shembull CV-ja e kryetarit, anëtarët e këshillit, gjëra që nuk i hyjnë në punë qytetarit 

të thjeshtë (Pjesëmarrësi 10). 

 Nuk preferoj të përdor telefona. Nëqoftëse janë numra publikë, patjetër që po. Por, kam vënë re që shumë ofrues shërbimesh 

publike i kanë jo në gjëndje pune numrat e telefonit, numrat jeshilë. Është shumë vështirë të lidhesh (Pjesëmarrësi 19). 

 Mua më është dashur të kërkoj një informacion dhe kam gjetur nëpërmjet kërkimit në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë numrin 

jeshil, dhe kur kam kontaktuar kam dëgjuar vetëm “lini mesazhin tuaj zanor pas sinjalit akustik”, dhe nuk kam marrë akoma 

ndonjë telefonatë apo ndonjë njoftim lidhur me kërkesën time (Pjesëmarrësi 24). 

III.5. Përvoja pozitive me nëpunësit e Bashkisë. 

   Studiuesit për të qënë korrekt në shpalosjen e të gjitha qëndrimeve të pjesëmarrësve, kanë evidentuar edhe përvojën pozitive që disa 

prej tyre kanë pasur me administratën e Bashkisë, nga pikëpamja e komunikimit dhe në anën praktike të rrugëzgjidhjes së problemit që 

kanë pasur. Ata pohojnë se kanë aksesuar me sukses shërbimin në sportelet e Zyrës së Informimit Qytetar, brënda godinës qëndrore të 

Bashkisë. 

 Po ndryshe nga parafolësit, që thonin që niveli i dhënies së përgjigjes së recepsionistes nëpër sportelet e bashkisë është për të 

dëshiruar, unë jam shumë ok. Të paktën në çdo problem që kam adresuar, edhe përgëzoj shumë stafin si të bashkisë si stafet e 

tjera që kanë lidhje me recepsionin, ose me shërbimin e klientit, që janë overqualified të gjitha dhe jam shumë ok. Pra, dijnë ta 

adresojnë ku duhet problemin (Pjesëmarrësi 7). 

 Kam qënë përfitues i një fondi për start-up-et. Domethënë ka qënë nisma “Green Business Ideas” të cilën e kam implementuar 

me sukses dhe ka qënë aplikim deri diku i lehtë sepse nuk është hera e parë që kam bërë. Dy tre vite më parë kam ndihmuar të 

tjerët. Vitin e katërt e bëra vetë. Kështu që për mua ka qënë e lehtë. Për të tjerët mbase më e vështirë. Por, në të përgjithshmen 

e saj nuk është e vështirë, përveçse planit të buxhetit, ku të jemi realist, të gjithë hasim vështirësi aty. Komunikimi me 

departamentin përkatës të Bashkisë Tiranë ka qënë i thjeshtë, ka pasur edhe lehtësira edhe komunikim me ta, pra më kanë 

lehtësuar edhe më kanë bërë më të lehtë zbatimin. Këtë përvojë kam pasur edhe të tjerë përpara meje, të rinj nga minoriteti rom. 
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Pra, mund të them që një politikë favorizuese që ndoshta pse jo të zhvillohet dhe dy herë në vit sepse jep zhvillim ideve të të 

rinjve që mund të ngrejnë bizneset e tyre dhe që mund të kthehen edhe në kontribues në shoqëri (Pjesëmarrësi 19). 

 

III.6. Njohje e vakët mbi organizimin administrativ me fokus rininë. 

   Një ndër gjetjet me rëndësi domethënëse për t’u evidentuar është mungesa e informacionit që ekziston tek të rinjtë në lidhje me njohjen 

e funksionit të strukturave rinore brënda institucioneve lokale. Ata janë njohës të problemeve në jetën e tyre të përditshme, por nuk 

njohin plotësisht organizimin administrativ se ku mund të orientohen për të adresuar problemet e tyre si të rinj. Në çdo frazë të tyre 

vërehen tog fjalësh si: “Nuk e di” ose “Nuk jam i/e sigurt”.  

 Normalisht që duhet të ketë një plan veprimi, por unë vetë nuk kam dijeni. Kam dëgjuar vetëm për nismën “Be Active” që synon 

të nxis të rinjtë drejt sportit dhe besoj që mund të jetë një nga prioritetet pjesë e këtij plani që ka financim Bashkinë qendrore 

(Pjesëmarrësi 7). 

 Unë mesa di pranë bashkisë është krijuar një strukturë për karrierën, që është për studentët dhe është e financuar nga ambasada 

suedeze, dhe që jep informacion për të rinjtë për zhvillimin profesional, ku të rinjtë shkojnë për përgatitjen e një CV-je, një letre 

motivimi, se si të aplikojnë për punë, të regjistrohen aty, të marrin informacione për aplikimet, dhe mesa di është funksionale. 

Për pjesën tjetër nuk jam në dijeni (Pjesëmarrësi 25). 

 Unë të them të drejtën e di që bashkia ka pas organizuar këtë për të rinjtë, mbështeste idetë, start-up, një projekt që mbaj mend. 

Nuk e di nëse vazhdon akoma, nuk më kujtohet emri por e di që është nga bashkia (Pjesemarresi 15). 

 Unë doja të shtoja nga disa informacione që po më vijnë ndër mend, më duket se është Agjencia Kombëtare e Rinisë, apo Qëndra 

Kombëtare e Rinisë, më duket që është për financimin e veprimtarive rinore dhe nxitjen e aktiviteteve rinore. Po, nuk e di nëse 

është akoma funksionale, mbaj mend që ka qënë ose Qëndra ose Agjencia Kombëtare e Rinisë (Pjesëmarrësi). 
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III.7. Mungesa totale njohurish për ekzistencën e një plani veprimi për rininë si pasojë e dizinteresimit. 

   Janë lexuar midis rreshtash në analizën e të dhënave mungesa të interesit nga ana e pjesëmarrësve për të qënë të informuar për planin 

e veprimit për të rinjtë, kjo ka ardhur edhe si pasojë e një mungese besimi, që ata ndjejnë për shkak se e interpretojnë çdo risi apo 

shërbim të dedikuar për ta, vetëm për qëllimet e marketingut të theksuar të Bashkisë.  

 Jo nuk e kam si informacion, nuk e di (Pjesëmarrësi 2). 

 Jo unë nuk kam dijeni për dicka të tillë që të ketë pasur. Është hera e parë që po e dëgjoj (Pjesëmarrësi 3). 

 As unë nuk e kam dëgjuar. Nuk jam i informuar. Edhe unë nuk është se njoh në lidhje me ne domethënë. Thjesht nuk kam dijeni 

tjetër (Pjesëmarrësi 12). 

 Tani që ju e përmendët (qesh) u kujtova që ka një plan veprimi lokal nga bashkia për rininë. Por nuk jam futur ndonjëherë që ta 

shikoj së çfarë parashikon (Pjesëmarrësi 16). 

 Por, doja t’ju thoja të rinjve që për pjesën e aplikimit, sepse unë shoh që ngurojnë të aplikojnë, nuk besojnë që të jenë ata që do 

fitojnë dhe do ia dalin dhe do i marrin seriozisht. Do tu duhet që të mos aplikojnë vetëm një herë. Duhet të aplikojnë disa herë. 

Të këmbëngulin (Pjesëmarrësi 9). 

 Me thënë të drejtën nuk është se i kam ndjekur online në mediat sociale, sidomos këtë kohë jo. Më përpara edhe mund të kenë 

nxjerrë, nuk jam shumë në dijeni (Pjesëmarrësi 16). 

 Shiko, PR-i është perfekt. PR-i, ju lutem na gjeni kontaktet e PR-it se na duhen, por vini pak dhe njerëz t’i zbatojnë këto gjërat 

që bën PR-i se PR-i ka një fantazi të shfrenuar mund të themi te mënyra se si i sheh gjërat dhe bravo i qoftë për këtë gjë 

(Pjesëmarrësi 5). 

 

III.8. Të rinj të painteresuar dhe të painformuar për t’u përfshirë në vendimmarrje. 

   Integrimi i të rinjve në vendimmarrje lokale nënkupton një qasje bashkëqeverisëse. Por sa është niveli i motivimit dhe i interesit të 

tyre për të qënë të përfshirë dhe të informuar për politikat e Bashkisë? Kjo ka qënë një pyetje kryesore në udhëzuesin e fokus grupit, 
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prej të cilës ka rezultuar se ata, jo vetëm që kanë njohur të vagullta në lidhje me ligjet dhe politikat rinore, por edhe nuk ndërmarrin 

iniciativën për të pyetur dhe për të kuptuar më shumë mbi situatën aktuale. Pasqyra e qëndrimeve të tyre gjëndet si më poshtë: 

 Unë nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e ndonjë konsultimi. Edhe pse që kur kam qenë studente kam qenë aktive me organizatat e 

rinisë nga shoqëria civile. Kam qenë edhe vullnetare pranë Bashkisë së Tiranës. Por pjesë e konsultimeve nuk kam qenë. Ndoshta 

edhe unë nuk kam qenë fort e interesuar të them të drejtën (Pjesëmarrësi 6). 

 Mua më tingëllon abstrakte dhe madje do doja tju pyesja. Si do të ishte që unë të kisha një mundësi të tillë? Të kisha mundësi të 

ndikoja në vendimmarrje? Unë mendoj që nuk është se mungon dëshira por ndoshta nuk e kemi të qartë (Pjesëmarrësi 9). 

 Kemi dëgjuar kështu si në tym. Me emërtesat e tyre nuk jam në dijeni për arsye të mos interesit. Duke marrë parasysh që shumë 

nga gjërat vijnë për shkak të mungesës së informacionit, nuk jemi të edukuar në këtë anë. Kemi mangësi. Dhe me përmirësimin 

e teknologjisë, mendoj se ka ardhur dhe informacioni. Tani kemi informacion, por e kemi të rrëmujshëm sepse nuk dijmë ta 

sistemojmë. Në rastin e pyetjes, unë personalisht nuk kam informacion. E di që është një ligj për rininë. E di që është dhe 

Ministria për Rininë dhe diçka tjetër mbrapa, por nuk kam informacion më shumë se kaq (Pjesëmarrësi 15). 

 Së pari është çështja e edukimit demokratik. Të rinjtë tanë nuk është se janë të informuar mbi kompetencat e bashkive. Nuk e 

dijnë. E kemi hasur shpesh tek të rinjtë që nuk e dijnë se çfarë kompetencash ka bashkia dhe çfarë roli ka pushteti qëndror. Ose 

çfarë rëndësie ka vota, vendimmarrja e tyre, çfarë peshe kanë ata në bashki, në lagje, në komunitetin e tyre. Pra, e para është 

edukimi demokratik (Pjesëmarrësi 10). 

 Mua nuk më ka ardhur njeri që të ma shpjegojë (Pjesëmarrësi 21). 

 

 

 

 

 



30 
 

III.9. Përfshirja në vendimmarrje vetëm në nivel organizatash të shoqërisë civile. 

   Një nga rezultatet e këtij studimi lidhet me aksesin në informacion nga të rinjtë. Pjesëmarrësit në fokus grup pohuan se mundësitë për 

të pasur akses në informacion për ta, janë më të mëdha në rastin kur aktivizohesh me shoqërinë civile apo kur anëtarësohesh në forumet 

rinore të forcave të ndryshme politike. Nisur nga përvoja e tyre në të kaluarën, me angazhimet në shoqërinë civile, apo me miq që kanë 

patur të angazhuar në forumet e partive politike, rezulton se një individ i paangazhuar ndodhet automatikisht në pozita vetëpërjashtuese 

nga çdo mundësi për të qënë i përfshirë në vendimmarrje. 

 Unë e kam parë nga afër gjatë kohës që kam qenë vullnetare në një organizatë që kishte në fokus vajzat dhe gratë. Unë e di që 

merren nga bashkia sugjerimet më pas delegohen në drejtim të instancave përgjegjëse. Ne kemi bërë fillimisht takime nëpër njësi 

të ndryshme të Tiranës, si organizatë dhe kemi marrë sugjerime nga gratë në zonat urbane dhe rurale të Tiranës. Dhe më pas i 

kemi dërguar gjatë periudhës së hartimit të buxhetit, tek Bashkia e Tiranës dhe disa nga ato janë bërë. Ka qenë viti 2018, për 

buxhetin e vitit 2019. Vetë organizata ku unë isha aktive, i monitori më pas zbatimin e tyre dhe rezultoi se për gjërat kryesore 

ato ishin zbatuar (Pjesëmarrësi 3). 

 Angazhimet në shoqëri civile ose në grupime politike, absolutisht që ndikon shumë. Nëse je pjesë e tyre, informacioni rrjedh më 

shpejt. Unë e kam provuar, nga afër. Jo në vetë të parë, por kam pasur njerëz të ngushtë që kanë qenë pjesë dhe e kuptoja që 

ata kishin informacion më përpara për shumë gjëra dhe kjo më ndikonte që edhe unë të informohesha prej tyre. Edhe me 

organizatat e shoqërisë civile, po ashtu, është më e lehtë që të hapet dera qoftë edhe nëpër takime të ndryshme, edhe të kesh 

mundësi të marrësh pjesë (Pjesëmarrësi 2). 

 Unë nuk kam pasur eksperiencë me bashkinë. Ka qënë nëpërmjet organizatës. Kam pasur mundësi që të marr pjesë për një 

projekt që lidhej me shëndetësinë, ku unë kam qënë asistente projekti aty dhe më shumë merresha me pjesën e mbajtjes së të 

dhënave. Sigurisht si fillestare. Por që më ka ndihmuar me kontaktet e reja dhe me kulturën e punës (Pjesëmarrësi 9). 
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 Mendoj se ka një dallim. Unë që kam aktive në shoqërinë civile, besoj se më ka vlejtur shumë. Punësimi im së fundmi në një 

tjetër profil që nuk ka lidhje me shoqërinë civile, më ka bërë të kuptoj se duke u larguar nga organizata, jam larguar edhe nga 

këto informacionet që vinin si benefit për ne të rinjtë (Pjesëmarrësi 13). 

 

III.10. Ndërtimet e reja në Tiranë si cënim i identitetit historik. 

   Zhvillimi urbanistik i Tiranës është një tendencë që është vlerësuar pozitivisht nga të rinjtë pjesëmarrës në këtë hulumtim, por në të 

njëjtën kohë ata/ato e përceptojnë hapat galopant të këtij zhvillimi, si një cënim të identitetit historik të qytetit. Pjesëmarrësve u janë 

prezantuar disa pamje të Tiranës për t’i komentuar dhe ata/ato i kanë interpretuar si më poshtë: 

 Absolutisht, ato ndërtimet e larta na bëjnë përshtypje. Mua më pëlqen si hapësirë, sepse është e madhe dhe shpeshherë zhvillohen 

aktivitete etj, ndaj më pëlqen, por sa herë që kaloj dhe shikoj ato ndërtesat ngjitur pas xhamisë, që është…(psherëtin)…Nuk e 

di, më vjen keq, sepse xhamia është një ndërtesë nga më të vjetrat, edhe është trashëgimi kulturore... Jam e qartë sepse Tirana 

është një qytet i cili nuk ka një identitet historik të qëndrueshëm, për shkak të një sërë faktorësh, por që prapë në këto vite ne 

vetëm po i mbulojmë me këto ndërtesa të larta edhe këto pak që kanë mbetur (Pjesëmarrësi 6). 

 Më keni prekur këtu. Më keni sulmuar. Ndoshta ju nuk e dini por [Cod] është pranë kësaj godine. Përveç zhurmës dhe çdo gjëje 

tjetër që na vjen si pasojë e këtyre është edhe ndotja, është edhe godina që nuk duhej të ishte fare, të prekej për shkak të historisë, 

për shkak të arkitektit, për shkak të shumë gjërave, por siç e thamë edhe më përpara, po humbasim identitetin. Jemi një qytet pa 

identitet, se dhe këto gjërat e reja që po i bëjmë dihet që do ndryshojnë rrugës (Pjesëmarrësi 3). 

 Unë vë re dëshirën e Tiranës për t’u bërë një qyteti i modernizuar, por duke humbur kështu traditën e historisë. Sheshi është 

ndryshuar me dhjetëra herë dhe kam bindjen dhe përshtypjen se do ndryshohet edhe dhjetëra herë të tjera sa herë që partitë 

politike të ndryshojnë. Ndërsa, duke u bërë këto ndërtesat e reja të bukura siç i kërkon koha, modernizmi, përhumben këto 

ndërtesat historike siç mund të jetë bashkia, xhamia, siç mund të ketë qënë sheshi i mëparshëm dhe është kthyer në sheshin e 

tanishëm, e të gjitha vendet e tjera (Pjesëmarrësi 4). 
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 Atëherë, unë shikoj një Tiranë në zhvillim. Mendoj që është një proces që kërkon kohë dhe normalisht gjatë procesit të ndërtimit 

dhe zhvillimit nuk ngjan dhe aq bukur. Fatkeqësisht shikoj një Tiranë e cila ka shumë stile arkitekturore në një (Pjesëmarrësi 

21). 

 Kulla të them të drejtën janë ato që, duke qënë se unë jam rritur në atë zonë dhe duke kujtuar se si ka qënë dhe në çfarë është 

bërë, kanë bërë një diferencë. Kuptohet, disa gjëra janë shumë më mirë nga ajo që ka qënë se nuk mund të vazhdonin përjetësisht 

amulli, por mendoj që në kohën që jemi dhe në periudhën që jetojmë, kullat në mes të Tiranës ishin shumë të tepërta 

(Pjesëmarrësi 15). 

 Unë shoh ndërtimet dhe ca njerëz. Unë shoh tre pjesë të historisë shqiptare aty që nuk lidhen fort me njëra tjetrën. E para është 

historia gjatë kohës së Mbretit Zog, duket dhe ndërtimi i kohës italiane, e dyta është Opera e kohës së monizmit, dhe e treta janë 

ndërtimet ose kullat qiellgërvishtëse që në njëfarë mënyre mbivendosin njëra tjetrën dhe kam përshtypjen se gjithë kësaj gjëje i 

mungon pak identiteti i sheshit të Tiranës. Më e mira për mendimin tim do ishte që të kthehej pak tek ajo stili arkitekturor i kohës 

së Mbretit Zog, që të paktën të ishte si një nga këto sheshet e qyteteve europiane. Nuk e di, më vjen në mëndje “Hero Square”, 

se kam jetuar për ca kohë në Budapest. Shesh fantastik, edhe sheshi që kemi aktualisht është kreativ, prap mund të përdoret për 

krijimin e aktiviteteve të ndryshme. Një shesh duhet të jetë në përdorim të qytetarëve, jo sikur sheshi i parë që kemi pasur. Tirana 

po ndryshon me shpejtësi dhe nuk e di, nuk shoh një sinergji të pastër ndërmjet periudhave të ndryshme historike të qytetit tone 

(Pjesëmarrësi 19). 

 Doja unë të komentoja në fakt. Bie dakord me parafolësit duke evidentuar kontrastin në të gjithë këtë foto, por duhet të kuptojmë 

edhe pjesën që përmendi pjesëmarrësi nr.21. Besoj se në atë pjesë duhet të përqëndrohemi më shumë sepse Tirana është 

kryeqytet. Aty është i gjithë fokusi, dhe trendi duam apo nuk duam do shtohet dhe do shkojë drejt qiellgërvishtësve, si çdo 

kryeqytet në botë. Gjithsesi, për këtë pjesë normalisht duhet, ka një zhvillim që duhet, dhe jo se duhet të marrim hapa mbrapa 

tek historia. Patjetër që historia në vetvete ka objekte, ka zona që duhen mbrojtur, dhe duhen mbrojtur me patjetër, sepse janë 

pjesë të historisë, por nuk duhet ti kthejmë shpinën as zhvillimit. Tani, në ndërtim e sipër si pamjet në foto nuk janë shumë të 
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bukura sepse në të gjitha anët kur kthen kokën sheh vinça, por ato në njëfarë forme po sjellin një zhvillim. Duhet të kuptoni që 

ka shumë prapavijë politike gjithë kjo gjë, por, nuk është mënyra e duhur se si të trajtohet një qytet, dhe aq më tepër kryeqyteti. 

Kështu e mendoj unë të paktën (Pjesëmarrësi 16). 

 

III.11. Më shumë biblioteka në lagje. 

   Një tjetër rezultat në këtë studim i referohej rrjetit të bibliotekave në zona të ndryshme të Tiranës, të cilat rezultuan të ishin të panjohura 

për një pjesë të mirë të pjesëmarrësve. Një pjesë prej tyre madje pohuan se u prezantuan për herë të parë me bibliotekat “Musine 

Kokalari” si dhe “Misto Treska”, nëpërmjet fotografive që iu vunë në dispozicion për qëllime studimore. Duke e vlerësuar nismën e 

bibliotekave në lagje, të rinjtë kërkuan ky rrjet të shtrihej në çdo njësi administrative të kësaj bashkie si dhe që të punohet me shumë për 

promovimin e bibliotekave ekzistuese në lagje. 

 Unë tani po marr informacion që këto qënkan biblioteka të aksesueshme sepse mendova se ishin thjesht një librari, domethënë 

një biznes privat si të shesim librat dhe prandaj i kanë vendosur këtë emërtim. Se vetëm atë kam parë realisht. Dhe unë doja dhe 

një sugjerim, sepse ne në marketing themi komunikimi, pra komunikojmë produktin tek konsumatorët, dhe kur ti nuk e komunikon, 

asnjëri nuk e di që ti ke një produkt të mrekullueshëm. Normalisht një organizim më të madh se për mendimin tim, nëqoftëse 

krijohet një impakt tek gjimnazistët ose tek studentët, që ekziston edhe ky institucion, ekziston edhe ky lloj shërbimi, tjetri 

pavarësisht se ndoshta nuk është i apasionuar pas librave e di që ekziston dhe mund të shkojë. Unë për shembull për këto që nuk 

e dija, tani mund të jem më i interesuar, mund të më pëlqejë, do të shkoj dhe të interesohem.Patjetër që ti shoh nga afër, dhe ta 

shoh se çfarë është realisht kjo pjesë. Por kur nuk ke informacion, ai produkt, ai shërbim, ngel aty dhe pritet rastësia. Shpresojmë 

të kaloj dikush, shpresojmë që ai dikush të ketë vullnetin që të informohet dhe për mendimin tim t’ia lësh rastësisë nuk është gjë 

sepse i bie që shërbimi shkon kot. Më efiçent do të ishte në rast se komunikohet më shumë (Pjesëmarrësi 11). 
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 Duke qënë se unë kam menduar që ka pasur vetëm një bibliotekë, e kam larg shtëpisë sepse unë jetoj në një zonë larg nga qëndra, 

edhe vetëm ai mundimi që të shkosh nuk më jepte aspak një ndjesi. Por, nëse do ta kisha në lagje absolutisht që do t’i frekuentoja 

dhe do regjistrohesha (Pjesëmarrësi 20). 

 Unë personalisht kam vizituar jo shpesh, por në ato pak raste, bibliotekën “Musine Kokalari”. Ofron ambjente shumë të 

këndshme. Është e pasur me literaturë. Ka të gjitha fasilitetet që i duhen dikujt për t’u ulur dhe për të punuar aty. Duhet pak më 

shumë promovim mendoj unë të bibliotekave. Të shtrihen pak më gjërë, sepse qyteti ka nevojë. Edhe në Laprakë e di që ka një 

bibliotekë, e kam vizituar vetëm një herë, por duke parë që shumë zona po zhvillohen dhe kanë mbipopullim, do doja që të kishte 

biblioteka në disa zona të njësisë administrative nr.11, në mënyrë që të jetë një oaz për këto që dëshiron të lexojë dhe studiojë, 

dhe mos ti drejtohet kafeneve duke shpenzuar dhe duke mos gjetur atë hapësirën e duhur (Pjesëmarrësi 19). 

 Nuk e dija qe ekzistonin. Unë jam shumë dakord dhe do preferoja që ato bibliotekat e reja që do hapen të shikohet edhe pozicioni 

i tyre ndoshta për t’u frekuentuar jo vetëm nga banorët e një lagjeje, por edhe nëse janë pranë lokacioneve si shkolla apo 

universitete, për të ndihmuar edhe studentët apo nxënësit me ambjente të përshtatshme për të lexuar apo për të bërë studime 

(Pjesëmarrësi 23). 

 

III.12. Pro korsive të biçikletave, por të pasigurt si këmbësorë. 

  Korsitë e dedikuara për biçikletat janë cilësuar si të domosdoshme nga të gjithë pjesëmarrësit, por një pjesë prej tyre kanë shprehur se 

ndihen të pasigurtë si këmbësorë, pasi shpeshherë në korsitë e dyrrotakëve futen edhe motorrët, duke shtuar rrezikun për aksidente tek 

këmbësorët. Gjithashtu, disa pjesëmarrës shprehen këndvështrimin e tyre se korsitë e biçikletave në Tiranë janë krijuar pa planifikim 

urban, duke penguar aksesin në biznese, madje në disa raste duke ngushtuar ndjeshëm edhe trotuarin, aq sa vështirëson kalimin e 

këmbësorëve. Opinionet e tyre gjënden si më poshtë: 

 Ka një problem të madh që kam vënë re në disa rrugë të Tiranës, ku një trotuar është aq i ngushtë, ku ti ke një pemë, një shtyllë, 

një gropë dhe gjithë pjesa tjetër i është lënë biçikletave dhe duhet ndonjëherë që të kalosh aty (tek korsia e dedikuar për 
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biçikletën) dhe vetëm kur dëgjon një zotëri nga mbrapa që i bie ziles, ndërkohë që plot në rrugë në Tiranë ku nuk ka fare korsi 

biçikletash dhe është problem për ata që i përdorin (Pjesëmarrësi 6). 

 Ajo që më frikëson nga biçikleta, nëse unë dua të kaloj nga trotuari në trotuar, ndodh që duhet të shikoj nga të dyja anët sepse 

njëra korsi vjen kështu dhe tjetra kështu, dhe ty shpejtësia mund të të dëmtojë, këmbësorin (Pjesëmarrësi 15). 

 Dhe unë do thoja që kjo është një rrugë diskriminuese për këto tre kategoritë që përdorin hapësirat në trotuar, korsi biçiklete 

dhe makina. Makina këtu duket ok. Biçikleta ok, por trotuari për nënat me karroca apo për të moshuarit, është inekzistent. 

Gjithashtu është një foto shumë e bukur për korsinë e biçikletave (Pjesëmarrësi 23). 

 Unë në këtë foto shikoj parajsën për çiklistët dhe ferrin për ata që përdorin makinat. Më pëlqen fakti që këto korsi janë shtuar 

në Tiranë, por fatkeqësisht siç shihet dhe në foto, trotuari është ngushtuar goxha dhe trotuari më aq sa shoh aty, në një pjesë 

duket si i pakalueshëm ose duket shumë i ngushtë. Duke inekzistent. Domethënë, normalisht që këto korsi janë shumë të 

nevojshme, por duhet bërë një nxitje akoma dhe më e madhe mendoj nga bashkia ose institucionet, që të përdoren këto korsi dhe 

të mos përdorin pjesën e makinave aty ku është e mundur normalisht. Dhe nuk duhen lënë mbas dorë patjetër dhe trotuaret 

(Pjesëmarrësi 21). 

 Unë në fakt nuk e përdor sepse jo se nuk kam dëshirë po kam shumë frikë. Nuk ka hapësirë të mjaftueshme dhe ndaj të njëjtin 

mendim me parafolësit. Pjesa e këmbësorëve dhe e biçikletave. Mua më ka ndodhur në disa raste që kur pres në stacionin e 

urbanit, më ndodh që dua të kaloj nga ana tjetër dhe ndeshem me një biçikletë (Pjesëmarrësi 9). 

 Ka mungesë kulture, por është edhe një mungesë studimit. Që do të thotë, ne i kemi bërë korsitë e biçikletave, por ne nuk kemi 

lënë asnjë hapësirë për të parkuar makina dhe shumë rrugë të cilat kanë pasur biznese të ndryshme, si për shembull rruga 

“Myslym Shyri” apo rrugë të tjera, kanë falimentuar bizneset për shkak të korsive të biçikletave. Nuk i jemi referuar parimit 

ekonomik së pari, pastaj zgjidhjes alternative të transportit publik. Kjo ka qënë thjesht dëshirë e bashkisë që ti bëjë këto rrugët 

me korsi. Është qasje pozitive por është një qasje e pa studiuar, e pa menaxhuar dhe shpesh herë është kthyer edhe në burim 

aksidenti (Pjesëmarrësi 10). 
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 Unë doja të thoja diçka. Siç dhe Uorren Buffet thotë: “Një idiot me plan ka më shumë avantazh se sa një njeri i zgjuar pa plan”. 

Atëherë, kur gjërat bëhen pa plan, gjithmonë nxjerrin problematika. Korsia e biçikletave është një nisëm shumë e mirë. Ndikon 

jo vetëm tek rinia, por tek gjithë njerëzit që përdorin biçikletën, por kjo foto, më pëlqen shumë kjo foto, sepse tregon edhe korsinë 

e biçikletave, por nëse shohim pak më djathtas, shihni çfarë trotuari ka. A mundet të kalojë një individ aty lirisht? Pra, është 

bërë në mënyrë pa plan, duke dhënë një ide domethënë që është bërë korsia e biçikletave, i kanë dhënë vëmëndje por i kanë 

prishur punë dikujt tjetër. Edhe diçka tjetër domethënë që po ndërrohen korsi biçikletash në vende që nuk ka kalim biçikletash. 

Pra, aty më mirë është që t’ia lësh rrugës së makinave ose ta bësh si trotuar (Pjesëmarrësi 11). 

 Kur shikoj këtë foto më vjen ndër mend “Rruga e Durrësit” edhe rruga “Myslym Shyri”. Dy janë pikat që më vijnë ndër mend. 

Jam shumë pro përdorimit të biçikletave normalisht dhe jetës së shëndetshme. Por nuk e di sa nga juve ju takon të kaloni në 

këmbë kaq shpesh sa i bie unë rrugës “Myslym Shyri”, po ajo hapësira e biçikletave është pa vend. Nuk i shërben askujt. Dhe 

“Rruga e Durrësit” pastaj ok, një hapësirë deri diku e justifikuar po është një porte hyrëse më shumë për Tiranën. Por unë si 

përdoruese e biçikletës nuk do ta aprovoja kaq shumë vend e pavend hapësirën për biçikleta. Nuk ka një projekt, ose plan të 

saktë orientimi, por hapesirat dedikuar qarkullimit me biçikletë janë krijuar vend e pa vend, dhe shpeshherë pa sens logjik për 

qarkullimin rrugor (Pjesëmarrësi 5). 

 Por ajo çfarë unë do doja të ishte bërë më mirë është një arkitekturë më e sistemuar urbane, sepse siç kemi këtë korsinë e 

biçikletave, rrugën e makinave dhe trotuarin e kalimtarëve, si ky shembull kemi shembuj edhe më drastikë që nuk krijojnë rehati. 

Për shembull, është një aks rrugor i një krahu të Lanës (referuar Lumit Lana në Tiranë), dhe në momentin që ti do të duash që 

të kalosh trotuarin nga njëri krah në tjetrin, vijat e bardha të kalimtarit, të drejtojnë në korsi biçiklete. Kështu që ti dashur pa 

dashur do ti ndërhysh edhe biçikletës që mund të kalojë aty, dhe këto pastaj sjellin pakënaqësi. Por, siç ju thashë, në parim, çdo 

iniciativë është vërtetë shumë e mirë por pak më shumë planifikim urban do të ishte goxha i nevojshëm për tu sistemuar dhe për 

ti gjetur secilës korsi vendin e vet (Pjesëmarrësi 15). 
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 Dua të shtoj një fakt tjetër për “Rrugën e Durrësit”, që përveç se është porta hyrëse dhe ka dy korsi të mëdhaja biçikletash, ka 

dhe një problem që unë si person që lëviz me mjet që dua të ndaloj të blej diçka, nuk mund të ndaloj, ose duhet të gjej me se 

s’bën një parkim që mund të jetë shumë larg vendit ku unë dua të blej, gati sa të shkoj nga shtëpia në këmbë deri aty, edhe kjo 

bën që të çojë edhe bizneset rreth e përqark drejt një mbylljeje, ose rënie të fitimit. Nuk është menduar fare ky aspekt kur janë 

bërë ato korsi (Pjesëmarrësi 3). 

 Diçka që duhet pasur parasysh për ambjentin është edhe interferimi që mund të bëjnë këto korsi me njerëzit në atë rrugë. Ne e 

dimë shumë mirë që zona e Myslym Shyrit kur është vënë kjo korsi, u bë një tip debati goxha i fortë për shkak të zënies së 

hapësirave për parkim. Ok, bizneset normalisht kanë të drejtën e tyre që të kenë parkim të dedikuar për klientët e tyre, është e 

drejta e tyre që ata të blejnë një vend parkimi. Për këtë pjesë unë kam qënë dakord që nga momenti i parë për krijimin e korsive 

të tilla por duhet studiuar mirë, duhen dhënë mundësi alternative për bizneset që kanë nevojë për parkimin e asaj makinës 

(Pjesëmarrësi 16). 

 

III.13. Korsi të munguara për autobuzë. 

   Shërbimi i transportit publik qytetas lë për të dëshiruar sipas të rinjve të përfshirë në fokus grup. Ata e lidhin problemin me frekuencën 

e autobusëve me mungesën e një korsie të dedikuar për mjetet e transportit publik. Teksa shprehin shqetësim edhe për respektimin e 

zbehte të masave anti-Covid. Ndaj të rinjtë pohuan, thuajse njëzëri, se përdorimi i makinës është një zgjedhje e detyruar përballë një 

transporti publik problematik. Eksperiencat e tyre paraqiten si më poshtë: 

 Realisht më ka ndodhur qoftë kur kam shkuar në universitet, sepse kam shkuar në [COD], di të them që mëngjeset kanë qënë 

torturë për shkak se kishte dyndje dhe autobuzat për mendimin tim vazhdojnë të jenë në numër shumë të vogël me një korsi që 

nuk e kanë të dedikuar dhe një autobuz nuk ka pse ngel në trafik në momentin kur qytetarët nuk dijnë të ruajnë korsinë e tyre 

dhe të ecin ashtu siç është për të ecur. Nuk kanë pse ta vuajnë as autobuzët, as taksitë. Besoj se kjo gjëja mund të rregullohet 

duke vënë masa shtrënguese për përdoruesit e thjeshtë të rrugës, nëse ata futen në korsitë e autobuzëve, mund të merren shembuj 
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shumë të mirë europianë dhe të implementohen. Realisht, Tirana ka nevojë që shërbimi urban, nuk po i futem kushteve, por 

numrit të autobuzëve dhe korsive të dedikuara, për mendimin tim, janë shumë të rëndësishme (Pjesëmarrësi 15). 

 Unë e përdor transportin publik, autobuzat. Por që në mëngjes është një torturë do thoja unë. Është plot, tejmase i mbushur 

autobuzi, flas për linjën e Kombinat-Kinostudio. Është tmerr, tmerr mëngjesi (Pjesëmarrësi 12). 

 Dhe duke pasur transportin publik keq, duke pasur korsitë e biçikletave me sinjalistika në mangësi, duke qënë se nuk janë në të 

gjithë Tiranën, shumë individë, përfshirë edhe mua këtu, u drejtohen makinave duke qënë se është dhe për efekt sigurie. 

Personalisht, unë transportin publik e kam përdorur për shumë vite, me të gjitha vështirësitë që ka patur, por do preferoja që 

paratë që shpenzova për makinën apo për karburantin që i kam të përmuajshme të përjavshme, të përditshme parkimin, do doja 

që më mira ta zgjidhja me transportin public (Pjesëmarrësi 16). 

 I kam përdorur këtë lloj transporti hybrid por pastaj thjesht u zhduk, dhe nuk e di ku janë. Të paktën në zonën ku jetoj unë jo. 

Ka pasur një kohë kur ato i ndeshje në një interval kohe më të shpeshtë, tani nuk janë më. Nuk i kam rastisur më (Pjesëmarrësi 

5). 

 Po, hibride, diçka e tillë. E di që kanë diçka në lidhje me ekologjinë. Personalisht në fillim ishin super. Nuk kishte shumë lëvizje. 

Bënin unazën e madhe domethënë që e kishin një rrugë të gjatë teksa vinin. Vinin shumë shpesh. Pra kishte frekuencë. Pastaj 

frekuenca ra, dhe rastisja më rrallë me to. Tani së fundmi, nuk e di si është situate sepse kam marrë makinën (Pjesëmarrësi 3). 

 Pra, referuar fotos së parë, ku janë të gjithë autobusat elektrikë sic ne e mendonim se do ishte, siç është folur, siç është shpjeguar, 

reklamuar, marketuar, e të gjitha me radhe, e duke kaluar pastaj në foton e dytë ku është plot dyndur me njerëz, që ka probleme 

me frekuencën e autobusave, etj … kupton që është një çështje reklamimi dhe realiteti është në fakt në foton e dytë. Dy cm 

distance brenda autobusit, periudhë pandemie, orare të pazbatueshme, ato autobuzat gjysmë elektrik mund të jenë në një zonë 

të Tiranës por shumë nga zonat e tjera nuk e kanë këtë lloj transporti. Kështu që nuk më jep një përshtypje të mire (Pjesëmarrësi 

4). 
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III.14. Kushtet sfiduese të studentëve për strehimin në Tiranë. 

   Një tjetër rezultat i referohet problematikës së strehimit për studentët në Tiranë. Diaspora lokale është një fenomen që rritet në mënyrë 

progresiste gjatë vitit akademik, ku studentët përveç se duhet të përballojnë shpenzimet e shkollimit të tyre në universitet, duhet të 

vetëgarantojnë strehimin e tyre. Çmimet e tregut imobiliar rezulton sipas përvojave të rrëfyera, se janë në rritje të vazhdueshme dhe 

shumë pak të përballueshme për buxhetet modeste që kanë të rinjtë.  

 Shumë miqve të mi të rinj, që vijnë nga rrethet dhe ju duhet të gjejnë një shtëpi të cilën nuk e gjejnë dotpër fat të keq afër zonës 

së shkollës dhe mundohen ta gjejnë larg, në zonat Astir, nuk e di Fresk, apo shumë larg shkollës, dhe përpos faktit që e gjejnë 

edhe me çmime jo shumë të mira, me kushte jo shumë të mira që janë gjëra të tjera për tu folur pastaj. Kanë edhe pjesën e 

transportit që i vonon, ju kushton edhe iu bëhet problem (Pjesëmarrësi 13). 

 Strehimi është një problem shumë kryesor dhe që merr shumë nga portofoli i familjeve të studentëve që jetojnë në kryeqytet, për 

shkak se çmimet imobiliare janë shumë të larta, janë shumë të rritura dhe mundësia për tu strehuar në konvikt, pa përmendur 

kushtet e konvikteve, pra vetëm mundësia për të pasur një shtrat, është shumë shumë e ulët (Pjesëmarrësi 11). 

 Normalisht që Tirana është bërë e mbipopulluar. Unë shoh një kontradiktë shumë të madhe të them të drejtën. Në një anë po 

ndërtohen pallate, apartamente, që çmimi varion nga 1200-1500 euro metri katror, aty tek zona e pjesëmarrësi nr.24, edhe në 

pjesë të ndryshme të Tiranës. Jam i interesuar, sepse kur bëra një eksperiment social dhe po pyesja për apartamentet në shitje, 

dhe kur u dhashë shifrën time, personi nga ana tjetër shtrëmbëroi pak buzët, si për të thënë që “harroje po ta gjesh me kaq”. 

Pra, po ndërohet shumë dhe çmimet nuk po bien, dhe nuk e kuptoj këtë kontradiktën. E kuptoj që Tirana po mbipopullohet dhe 

jo sepse ka ndonjë rritje të lindjeve, po ka një lëvizje demografike të brendshme, nga ana tjetër (Pjesëmarrësi 19). 

 Mund të jap një rast konkret. Një shtëpi me qera domethënë, në zonën e kishës. Besoj se e dini. Që është më afër maternitetit 

“Mbretëresha Geraldinë”, kushton 400 euro për tu paguar qeraja. Domethënë duke gjetur një shtëpi që është dy dhoma e një 

kuzhinë. Po. Aty duhet që të paguash 400 euro. Ok, është zonë e mirë unë jam shumë dakord. Por, i bie 100 euro secili po te jene 

4 veta. Domethënë, unë jam ok, dakord, por nuk flasim për pjesën që janë të gjithë në punë apo që kanë mundësi shumë të mira 
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ekonomike. Flasim dhe për ata që mund të kenë vetëm një prind në punë apo problem nga më të ndryshmet, dhe realisht, të gjesh 

atë 100 euro në fund për ta paguar këtë shtëpinë, është kosto. Shtrëngohesh aq shumë saqë nuk e di nëse zgjidhja më e mirë do 

ishte që të shkoje në konvikt, sepse aty pastaj fillojnë një sërë hallesh të tjera. Ndërkohë, mund të të përmend faktin që do të 

duhet të rrish me shumë njerëz, nuk ke ngrohjen, nuk ke shumë gjëra të tjera. Edhe ne për shembull, grupi jonë, ka vendosur që 

të kërkojmë të mos bëhet mësim ditën e hënë minimalisht, për këta personat që janë në konvikt dhe janë drejtuar drejt shtëpive 

(Pjesëmarrësi 13). 

 Bashkia Tiranë ka kapacitete që të strehojë vetëm 7% të të gjithë studentëve që studiojnë në kryeqytet. Pra, të gjithë shtretërit 

që kanë në dispozicion, në të gjitha konviktet që ka Tirana, përfshi këtu Qytetin Studenti, pjesën e Mjekësisë, Inxhinierisë, dhe 

të tjerat, ka 5300 shtretër në dispozicion, ndërkohë që në Tiranë studiojnë 75.000 studentë. Pra, vetëm 7% kanë mundësi të 

strehohen, pjesa tjetër janë të detyruar të shkojnë në Astir, të bredhin kudo që janë shtëpitë më të lira me qira, dhe kjo si të 

thuash ju rrit edhe kostot, i ul edhe cilësinë e mësimit. Nuk është krijuar ai i premtuari kampus universitar, në vitin 2018, që do 

të rriste kapacitetet dhe do të mundësonte strehimin e studentëve (Pjesëmarrësi 11). 

III.15. Çështja e trajtuar për kartën e studentit. 

   Në këtë studim nuk mund të shmangej diskutimi i një shërbimi shumë të rëndësishëm për të rinjtë sikurse karta e studentit, e cila 

parimisht është krijuar për t’i ofruar lehtësira financiare studentit. Të rinjtë e përfshirë në fokus grup mendojnë se karta e studentit është 

një instrument marketingu për bizneset, me të cilat Bashkia Tiranë ka lidhur kontrata bashkëpunimi për të ndikuar në uljen e çmimeve. 

Ata pretendojnë se shërbimet që ofrohen nuk lidhen mirëfilli me nevojat e studentit dhe ca më pak të ofrojnë lehtësira të vërteta për 

portofolin e një studenti. Një gjetje me vlerë që doli në pah gjatë këtij studimi, lidhet drejtpërdrejtë me universitetet, të cilat duket se 

nuk janë të rakorduara mirë me Bashkinë e Tiranës, në drejtim të formulimit të të dhënave të studentëve aktiv për t’u pajisur me kartën 

e studentit. Në fokus grup ishin të pranishëm, studentë të regjistruar me statusin aktiv në këtë vit akademik 2021-2022, por që pohuan 

se për shkak se nuk ishin pajisur ende me numër matrikulimi, atyre iu është thënë se nuk gëzonin të drejtën e kartës së studentit. Madje 

disa studentë, si pasojë e dezinformimit, kishin idenë se nuk mund të përfitonin nga Karta e Studentit pasi studionin në universitet privat.  
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 Karta e studentit trajtohet si një mjet nëpërmjet të cilit nuk mund ta bëjë vetëm bashkia, mund ta bëjmë dhe unë dhe ti. I themi 

një biznesi që kemi një komunitet prej 100 mijë studentësh. Më bën 20% ulje nëse vijnë tek ty këta studentët, pra, të shkojnë te 

“Sofie” dhe jo tek “Mon Cheri”. Nuk është një kartë studenti ashtu siç e parashikon ligji i arsimit të lartë. Një kartë kombëtare, 

e buxhetuar, e mirëregulluar dhe që shërben për këto shërbime që lidhen me jetën studentore, ashtu si në çdo vend të Bashkimit 

Evropian. Janë për tramvaj, për ushqimet, për strehimin, edhe për të tjerat. Përsa i përket kartës së studentit, është një çështje 

që prej vitesh po debatohet dhe ne jemi shumë në kontakt me studentë. Ndonjëherë, janë disa shërbime të cilat nuk lidhen fare 

me jetën e përditshme të studentëve, madje ka arritur deri tek këto termoabrazionet me rërë zinku të ofrohet ulje, por ajo se kush 

janë shërbimet apo produktet më të nevojshme për studentin sigurisht që dihet se kush janë dhe kanë munguar, siç është ushqimi, 

që zë pjesën kryesore të portofolit të studentit, strehimi thamë, veshmbathjet edhe librat, kancelaritë dhe mjetet mësimore. Edhe 

transporti gjithashtu. Këto janë si të thuash, shërbimet dhe produktet që kanë nevojë studentët dhe nëqoftëse duhet, karta duhet 

riparë në këtë drejtim por me informacionet që ne kemi dhe që kemi marrë informacion nga bashkia, për kartën e studentit nuk 

ka asnjë buxhet në dispozicion. (Pjesëmarrësi 10). 

 Doja të shtoja dhe diçka tjetër për diçka që u përmend qëparë. Pjesa e uljeve. Një nga uljet që më bën mua përshtypje është 

“Argjendari Pirro”. Domethënë, ti si student të shkosh tek “Argjendari Pirro”. Në atë argjendari mund të shkojë dikush që ka 

të ardhura goxha të mjaftueshme dhe jo t’i ketë për studime. Dhe ta vendosësh tek karta e studentit për mua është tallje komplet. 

Dhe jap ulje, po ajo ulje mund të përdoret nga dy studentë në gjithë Shqipërinë. Pra, për mendimin tim, uljet jepen tek pjesa e 

kafenesë “Mon Cheri”, që ofron edhe ambjent për studim edhe të jep ulje (Pjesëmarrësi 11). 

 Unë kam marrë vetëm abonenë e studentit me atë kartë. Ndërsa, me të rinjtë sa kam dëgjuar dhe tani, kur shkojnë dhe marrin 

nëpër këto menzat, kanë dhe 10% ulje te ushqimi, dhe marrin gjithashtu edhe këtë abonenë e studentit (Pjesëmarrësi 24). 

 Unë të them të drejtën, në periudhën që kam qënë unë në universitet, nuk ka funksionuar. Bëmë një aplikim tek universiteti, duke 

qënë se ka qënë universitet publik, por nuk funksionoi. Dështoi. Me brezin tim ka dështuar (Pjesëmarrësi 15). 
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 Jam përpjekur që ta marr që muajin e parë që kam qënë në shkollë. Që javën e parë. Jam munduar të takoj personat përkatës 

dhe sa herë që shkoja, nuk gjeja një njeri atje tek zyra e universitetit. Domethënë, të duhet që të vërdallisesh edhe të merresh me 

100 gjëra ndërkohë që është viti i parë. Ti nuk e di se si funksionon universiteti aq mirë, dhe të duhet që çdo ditë të shkosh tek 

zyrat dhe të pyesësh se çfarë do bëhet. Kam marrë vetëm një informacion të vogël pas 1 muaji e pak duke më thënë që akoma 

nuk kanë dalë kodet e matrikulimit, kështu që nuk mund të pajisesh me kartë student (Pjesëmarrësi 13). 

 Di që në universitete publike ka pasur sportele të dedikuara për këtë pjesë. Kurse për ato private, shkolla jonë na e ka siguruar 

domethënë një kartë por që ajo është kot më shumë sepse nuk është se kam patur ndonjëherë nevojë për atë kartë. Nuk kam patur 

informacion që universitetet private mund të kenë kartën nga bashkia (Pjesëmarrësi 21). 

 Doja të ndaja një eksperiencë personale që aboneja e studentit nuk vlente sepse unë Masterin e kam bërë në 2019-ën – 2021 dhe 

pjesën e kësaj kartës së studentit nuk arrita ta merrja sepse nuk dilnin numrat e matrikulimit, problem të atilla domethënë, dhe 

pjesa e marrjes së abonesë së studentit, të paktën në ato vite që e mbaj mend unë ishte problematike sepse kishte gjithmonë 

rrallë, dhe unë thoja gjithmonë që pse nuk e bëjmë këtë abonenë e studentit që të merrej aty, pra në fakultet. Unë kam luftuar 

shumë për pjesën e kartës së studentit, të paktën para periudhës 2019 se më pak te 2020-a tek pjesa e kartës së studentit, dhe 

përgjigja ishte “përderisa nuk vijnë numrat e matrikulimit, nuk ka kartë studenti”. Dhe kam shkuar përditë dhe më kanë thënë 

që nuk mundet ta bëjnë pa numrin e matrikulimit. Pra, aty ngecte, dhe nuk bëhej. Unë kam përfunduar Masterin pa kartë student 

(Pjesëmarrësi 11). 

 Sa herë kam shkuar unë dhe kam parë një shfaqje në Teatrin e Operas dhe Baletit. Madje përpara pak kohësh dëshiroja shumë 

që të shkoja, pash shfaqjen “Bietta”, të them të drejtën dhe për xhepin e një të riu, një student, mendoj se janë pak të kripura, jo 

pak por mirë të kripura. Tani, unë doja të shikoja një opera të Vivald-it dhe shkonte nga 55 deri në 105 EUR për vende normale 

vizuale domethënë, dhe të mos flasim për lozhat që janë akoma dhe më të shtrenjta, që për mendimin tim janë çmime pak të 

kripura për studentët ose pë rata që kanë një punë normale në Shqipëri (Pjesëmarrësi 15). 
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 Edhe një pjesë që doja të përmëndja unë është pjesa e parkingut poshtë që edhe të rinjve u intereson sepse Tirana tani është 

kthyer në një problem madhor për pjesën e parkingut dhe kjo pjesa e sheshit po ndihmon goxha edhe të rinj po edhe për shumicën 

e individëve që kanë makina. Tarifat e parkingut, po flasim për parkingun tek sheshi. Për një të ri, janë pak të rënda. Për 

mendimin tim, karta e studentit, aty do hynte shumë në punë nëse do ti ofronte një student skonto (Pjesëmarrësi 14). 

 

III.16. Pushteti lokal jashtë kontrollit të qytetarit. 

   Mungesa e interesit, e informacionit dhe mospjesëmarrjes në konsultime, seanca të bashkëbisedimeve për vendimmarrje, përcakton 

automatikisht në një pushtet lokal jashtë vëmëndjes dhe mbikqyrjes së qytetarit. Në këtë kuadër, lind një hapësirë e gjërë diskutimi se 

si mund ta rivendosim rolin e qytetarit që vëzhgon dhe merr pjesë aktive në vendimmarrjen e pushtetit vendor.  

 Nuk është që kam pasur mundësinë, domethënë, hapësirën që të marr pjesë në vendime të tilla. Jo, jo. Për arsye dhe të punës 

nuk kam pasur punë fare me shtetin. Jo, nuk kam marrë pjesë në këto praktika. Nuk kam qënë pjesë fare. Jo, nuk kam zgjedhur 

unë por nuk jam ndodhur në atë kohë kur mund të kenë qënë situata të vendimeve të tilla, as në fakultet e as në…(Pjesëmarrësi 

15). 

 Si një i ri në Bashkinë e Tiranës, fatkeqësisht nuk e ndjej veten shumë pjesëmarrës në vendimmarrjen politike. Në mënyrë të 

drejtpërdrejtë flasim. Nuk e ndjej veten të përfshirë. Nëse do të flasim në rastin e organizatave apo forumeve rinore politike, 

personalisht jam marrë shumë me këto organizata dhe aty e kam gjetur veten shumë të përfshirë. Domethënë, edhe në pjesën e 

problematikave të komunitetit, kur jam shprehur në këto forume, në shumicën e rasteve është gjetur një zgjidhje dhe në këtë 

aspekt e kam ndjerë veten vendimmarrës. Në aspektin e forumeve politike flas gjithmonë. Në pjesën e drejtpërdrejtë nga bashkia 

nuk e kam pasur si i ri vendimmarrjen (Pjesëmarrësi 21). 

 E para unë jetoj në një njësi bashkiake në komunitet, nuk është se jetoj jashtë dhe nuk e di se çfarë bëhet dhe nuk i di nevojat. 

Por, jetoj në një komunitet dhe ndaj të njëjtat probleme dhe halle pavarësisht se mund të kem status social pak më të ndryshëm 

në disa aspekte, por si target grup më vete, pra, si grup rinor, nuk është se kam qënë pjesë e takimeve që është diskutuar për të 
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rinjtë rom apo me të rinjtë e lagjes time, apo njësia administrative [COD], kështu që nuk e kam këtë përvojë. Kam përvojë në 

nivele më të larta, por që në perceptimin tim edhe këtu besoj se bie dakord me mua dhe pjesëmarrësi nr.23 dhe pjesëmarrësi 

nr.24, sepse së bashku të tre ndajmë shumë përvoja të pjesëmarrjes dhe po të marrim parasysh shkallën e pjesëmarrjes së ladder 

of participation (anglishtja. Shkalla e pjesëmarrjes) vërtitur rreth tokenism (anglishtja. Pjesëmarrje simbolike) nuk kemi arritur 

tek citizen control (anglishtja. Kontrolli qytetar) kështu që ky koment i bashkangjitet asaj që tha pak më parë dhe pjesëmarrësi 

nr.23. Në nivel lokal nuk kam pasur rastin. Do doja shumë ta kisha, të studioja dhe të jepja një opinion më të pjekur, por duhet 

ndërtuar infrastruktura. Nëqoftëse do ti referohemi një qeverisje lokale të modelit të Plutarkut, nuk ekziston diçka e tillë pasi 

infrastruktura dhe komunikimi nuk janë të standartizuar mjaftueshëm. Duke marrë dimensionin tim si aktivist, mund të ushtroj 

një farë pushteti, më shumë një farë presioni. Presion nga shoqëria civile duke pasur dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. 

Si individ jam krejtësisht i pafuqishëm në atë timen, pasi dhe zëri nuk është mjaftueshëm i amplifikuar. Mungon dhe individualiteti 

në këtë rast. Ndërsa si grup aktivistësh që me pjesëmarrësi nr.23 dhe me pjesëmarrësi nr.24 ndajmë përvoja të pafundme, kemi 

pasur një farë ushtrimi pushteti por siç e theksova dhe më herët, është vërtitur rreth tokenizmit (anglishtja. Pjesëmarrje 

simbolike), pra nuk ka shkuar dot më tutje. Pra, rekomandime nga ana jonë ka pasur, në nivel lokal (Pjesëmarrësi 19). 

 

III.17. Mbështetja për start-up-et ka krijuar pak modele biznesesh rinore të qëndrueshme. 

   Mbështetja e të rinjve me financimin e Start Up-eve me qëllim që të ndërtojnë sipërmarrjet e tyre rezulton të jetë e pamjaftueshme për 

një pjesë e të rinjve pjesëmarrës në këtë hulumtim. Nisur nga përvojat e tyre vetjake, si aplikantë të thirrjeve të publikuara nga Bashkia 

e Tiranës, të rinjtë pohuan se buxhetet e dedikuara për të financuar nismat e tyre janë në vlera modeste, saqë ngushtojnë numrin e 

përfituesve dhe vështirësojnë financimin e qëndrueshëm të biznesit të sapongritur. Kjo është arsyeja kryesore që sipas tyre shumica e 

iniciativave të ndërmarra nga të rinjtë janë lënë pas dore, ose kanë dështuar.  
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 Për shembull, unë doja të merrja një pjesë, domethënë, një kolegu im, bëri një studim. Ishte rasti “Fillo me nje ide” nga bashkia, 

që paraqisni një ide, i cili bëri një studim që unë e pashë vetë atë dhe ishte një studim goxha perfekt, dhe ai akoma edhe sot e 

kësaj dite domethënë është lënë mënjëanë. Për mendimin tim, ai lloj studimi domethënë, është shumë gjynah, është humbje që ai 

studim të lihet mënjëanë. Ai ka bërë studimin. Domethënë, ideja shumë e mirë por nuk është vënë në zbatim. Domethënë, emri 

është “Fillo me një ide”, po ajo ide ngelet aty (Pjesëmarrësi 11). 

 Me aq sa kam unë dijeni, duke u gjendur dhe shpesh midis komunitetit, në zonën ku ka komunitet të përqëndruar, dhe zonave 

komunitare, këto janë programe që shkojnë si shërbime përmes takimeve, trajnimeve, nga stafet e qëndrave komunitare, ose 

organizata të cilat bëhen ndërmjetës për ofrimin e shërbimit, në zona të caktuara ku ka anëtarë të komunitetit. Konkretisht nuk 

di të thëm se çfarë ka në përmbajtje specifike kjo, por nëse është e përkthyer ndryshe në termat e punësimit, gjithashtu jam në 

dijeni që herë pas here bëhen edhe thirrje për të ndërtuar biznese, për të suportuar ide biznesi, dhe kryesisht kanë pasur në fokus 

gra, vajza të reja po edhe të rinj gjithashtu që kanë përfunduar një kurs profesional. Megjithëse janë tentuar, unë në fakt shoh 

që ka shumë pak modele të krijuara të qëndrueshme. Sigurisht që kjo varet edhe nga individët tek të cilët mund të investohet por 

nga ana tjetër edhe monitorimi, ose niveli i suportit, ndoshta nuk është në ato afatet kohore të mjaftueshme, aspektet e 

mjaftueshme që duhet të mbulojë, për ta bërë një biznes pastaj që punësimi të jetë i suksesshëm. Por, lidhur me aspektet sociale 

pastaj, që mund t’i qasen familjes, etikës në punë, rregullat e tjera që është e nevojshme që këta anëtarë t’i mësojnë, di që bëhet 

shërbimi përmes qëndrave komunitare. I gjithë stafi i këtyre qëndrave (Pjesëmarrësi 23). 

 Sa i përket programit për nxitjen e punësimit në Bashkinë Tiranë, kam informacion vetëm për programin e Start-up-eve, sepse e 

kam ndjekur disa vite rresht domethënë si program, i cili shpesh herë ka dështuar edhe për faktin se i është shpërndarë shumë 

njerëzve, dhe këta njerëz kanë pasur shumë pak para për të nisur një biznes. Për shembull, grantet kanë qënë diku tek 5 milion 

lek të vjetra, dhe këto para jepeshin me dy-tre faza. Duke u shpërndarë në dy-tre faza, shpesh falimentonin rrugës sepse nuk 

kishin para për të paguar sigurimet, taksat, gjërat. Kështu ka pasur raste të falimentimeve ose të iniciativave të tjera që janë 

lënë pas dore. Shumë të tjera kanë dështuar (Pjesëmarrësi 10). 
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III.18. Kredi të buta të pamjaftueshme për çiftet e reja. 

   Strehimi është një zë me peshë në kapitullin e gjetjeve që prodhoi ky hulumtim. Aplikimi për kredinë e butë tek çiftet e reja, sipas 

pjesëmarrësve në fokus grup, rezulton të kryhet përmes procedurave shumë të ndërlikuara me afate të shkurtra në dorëzimin e plotë të 

dokumentacionit. Ata/ato ngritën edhe shqetësimin e vlerës së kredisë së butë, e cila bie ndesh me rritjen e çmimeve që ka pësuar muajt 

e fundit tregu i pasurive të patundshme në Shqipëri.   

 Unë në fakt jam banor i [COD], dhe aty prej vitesh jam prej tre brezash dhe informacionin e kam marrë për kredinë e butë, por 

nuk kam aplikuar. Për momentin jetoj me qera me partneren time, dhe qeraja është shumë e shtrenjtë nëse marrim në konsideratë 

zonën ku e kam marrë me qera. Është një zonë në të cilën mungojnë dhe shërbimet, nuk është joshëse, por që japin një apartament 

1+1 me vlerën 25.000 lekë të reja, është e shtrenjtë për mendimin tim. Kështu që, nuk di se si ta shpjegoj. Duhet medoemos parë 

kjo politika e çmimeve, sidomos sepse po kthehet në abusive (Pjesëmarrësi 19). 

 Duke qënë se unë ceka pak pjesën e kredisë së butë, unë aktualisht jetoj me prindërit, por që sigurisht për shkak se kam gjetur 

partnerin tim, duhet të dy të ndërmarrim hapin e rëndësishëm që të jetojmë së bashku. Duke qënë se punoj dhe në një firmë 

ndërtimi, dhe njohuria ime për këtë fushë është goxha e thelluar edhe nga ana profesionale, aktualisht që flasim kemi një rritje 

të çmimeve që besoj dhe mendoj që me nivelin e pagave dhe rritja e kostove të jetesës, po bëhet gjithmonë e më e vështirë të 

strehuarit. Po flasim për zona që kanë fasilitete pasi të gjitha zonat kanë ato fasilitetet e veta, dhe sigurisht që çmimi varion, por 

unë mendoj që çmimet në momentin që flasim për arsye nga më të ndryshmet janë të tejfryra. Si për të blerë një shtëpi, si për të 

marrë një shtëpi me qera. Për mendimin tim, janë të fryra (Pjesëmarrësi 15). 

 Unë nuk kam aplikuar dot për kredinë e butë për shkak se nuk u mor informacioni në kohë dhe duke qënë se kishte një hark 

kohor prej 10 ditësh, unë e mora vesh në ditën e tetë dhe ishte e pamundur të bëje dokumentat. Dhe kreditë që jepte vetë bashkia, 

me çmimet që ka tregu aktual, nuk mundet të lehtësonin 1/3-ën e vlerës. As minimalen fare. Nuk është se të lehtësonte shumë 

ama të lehtësonte deri në njëfarë pike (Pjesëmarrësi 15). 
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III.19. Komuniteti rom dhe egjyptian i papërfshirë në konsultime. 

   Të papërfshirë në vendimmarrje ndihen veçanërisht, pjesëtarët e komunitetit rom & egjyptian, të cilët në mirëbesim për ruajtjen e 

konfidencialitetit, kanë shprehur vështirësitë që hasin edhe vetë brënda për brënda komunitetit, që endet, sipas tyre, midis kulturës 

nomade dhe integrimit e zhvillimit të mëtejshëm arsimor. Zgjedhja për të qëndruar jashtë sistemit, duke neglizhuar dhe regjistrimin në 

gjëndje civile, i bën anëtarët e këtij komuniteti të jenë në ekstremet e jashtme të vendimmarrjes, duke mos njohur me vetëdije se cilat 

janë vendimet e pushtetit lokal, dedikuar kategorisë së tyre. 

 

 Kam përshtypjen se individët të cilët jetojnë në pallat, duke qënë se fryma e komunitetit është pak më e lartë, besoj se mund të 

informohen, por prap edhe unë që kam shtëpi private, ma merr mëndja se ka mungesë informacioni. Disa vite më përpara jam 

marrë edhe me këto forumet partiake. Ka qënë një eksperiencë që të them të drejtën nuk ka nxjerrë ndonjë gjë në dritë. Përsa i 

përket përfshirjes për t’i qëndruar temës, për fat të keq në njësinë administrative ku jetoj unë, duke qënë se unë jetoj në një lagje 

që ka shumë anëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian, dhe të them të drejtën deri më sot, pavarësisht se po bëj kush e di se sa 

vite këtu, nuk jam në dijeni dhe nuk është bërë ndonjë ftesë që banorët të marrin pjesë në këshillim përsa i përket buxhetit. 

Sigurisht që lagjia ime ka nevojë për investime. Shumë individë të komunitetit rom për fat të keq jetojnë në kushte mizerabël, dhe 

duke qënë se nuk kanë qënë këto konsulta ma merr mëndja se asnjë nuk është në dijeni të gjëndjes aktuale. Është për t’u habitur 

sepse është një zonë që është e frekuentuar, është zonë goxha urbane (Pjesëmarrësi 15). 

 Edhe në vendime, mund të jem thirrur më tepër për rolin që kam në këto komunitete, dhe që punoj me ta por që nuk jam thirrur 

si pjesëmarrësi nr.23, që është e re, “i përket grupmoshës së rinisë dhe hajde se po i marrim një ide për këto zhvillimet e reja që 

do duam të bëjmë”. Thjesht kam qënë si përfaqësuese e një grupi interesi. Pra, më shumë si shoqëri civile. Duke pasur këtë rol, 

mund ta bësh nga vetja këtë gjë, ekstra, duke qënë aty si dikush që përfaqëson një grup interesi por duke dhënë dhe mendimin 

tënd. Por që të jesh si përfaqësuese thjesht sepse je e re nga x minoritet, nuk është se ka qënë thirrje ose ftesë specifike. Lidhur 
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me komunitetet, ka diçka që mënyra se si punojmë dhe operojmë ne, sigurisht që jo gjithë komuniteti është i hapur të 

bashkëpunojë dhe i qaset punës sonë, ndërhyrjeve tona, kështu që grupe të cilat ne punojmë dhe pranojnë të organizohemi 

bashkë për të drejtat e tyre janë më në dijeni dhe kanë më informacion që bashkia do bëjë takime për vendime që lidhen me jetën 

e tyre, për shtimin e kushteve të jetesës, por që sigurisht nuk ndodh me të gjithë anëtarët e komunitetit sepse jo detyrimisht duhet 

ti bashkohen qasjes sonë (Pjesëmarrësi 23). 

 Në fakt unë kam pasur fatin që të jetoj në atë lagje, në një lagje shumë të mirë të Tiranës, madje dhe ndonjëherë nuk e kuptoja 

se cilit komunitet i përkisja. Më është dashur që shumë vonë ta kuptoja se cilit komunitet i përkisja, por të paktën brezi im ka 

pasur vajza shumë të rralla për tu futur drejt arsimit. Kemi qënë shumë pak atëhere, por më pas ka ndryshuar shumë. Gjithsesi 

prapë duhet bërë akoma dhe më shumë. Mendoj që është dhe pjesa e mentalitetit pasi vajzat e komunitetit rom dhe egjiptian janë 

në atë tendencën e mentalitetit të martesës në moshë të hershme, edhe pse ne jemi munduar që ta thyejmë këtë barrierë kohët e 

fundit, por prapë edhe kushtet ekonomike për të rinjtë rom janë akoma të pafavorshme që të arsimohen. Por nuk mund të themi 

që nuk kemi ecur apo që nuk kemi ndryshime. Mund të themi që i kemi të pakta por kemi filluar. Dhe ne në fakt si vajza, si unë 

apo pjesëmarrësi nr.23, dhe si shumë vajza të tjera që kemi në komunitet, duhet të vazhdojmë të lobojmë fort tek pjesa e arsimit, 

sepse po të kemi lobuar fort tek pjesa e arsimit, atëherë do shikojmë që edhe komunitetet tona do avancojnë, do ecin përpara 

(Pjesëmarrësi 24). 

 Mendoj që është shumë formale, sepse në praktikë nuk është se shohim ndonjë zbatim apo një interes të madh për të dëgjuar 

qytetarët. Për të mos thënë pastaj që çdo vendim bëhet dhe pastaj hiqet sikur është bërë konsultim apo është marrë mendimi i 

qytetarëve. Mund të përmend që ka pasur plot raste me anëtarë të komunitetit rom që ata kanë qënë në vendbanime informale, 

pra kanë pasur ndërtime informale, dhe si shumë zona të tjera në Tiranë të cilat janë duke vuajtur dëbimin. Unë mendoj që është 

problem i madh ky procesi i urbanizimit, sepse ndonëse ti mund të kesh futur letrat për legalizimin e banesës dhe kanë kaluar 

shumë vite, ti nuk ke asnjë njohuri lidhur me statusin juridik apo gjëndjen e banesës tënde. Në momentin që ti nuk e ke këtë, nuk 

ke asnjë informacion, dhe di që aty do bjerë plan publik, dihet që do bëhet sepse është në interes të publikut, e vetmja mundësi 
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që mund të marrësh është ndonjë bonus qeraje si alternativa e shpejtë dhe emergjente për familjet, siç po ndodh dhe tani sepse 

nëse do konsultohet me qytetarët, situata nuk do jetë kështu si paraqitet aktualisht, që bëhet kaq shumë rezistencë, njerëzit nuk 

kuptojnë çfarë po humbin, çfarë po fitojnë. Kështu që mendoj se ka shumë problem në komunikim, në përcjelljen e informacionit, 

dhe negociata thuajse nuk ekzistojnë dhe nuk janë për të mirën e të gjitha palëve që janë të përfshira në një vendim (Pjesëmarrësi 

24). 

III.20. Punësimi informal për komunitetin rom & egjyptian si faktor penalizues në jetën e tyre. 

  Të paregjistruar në gjëndjen civile, komuniteti Rom dhe Egjiptian e gjen veten në vështirësi për të përballuar ekonomikisht jetesën, për 

shkak se ndeshen në vështirësi edhe për punësimin në një treg që mbetet informal. Për shkak se ata janë të paregjistruar në Gjëndje 

Civile, e kanë të pamundur të përfitojnë në sistemin e kredive të buta apo ndihmës ekonomike. Gjatë hulumtimit del në pah edhe një 

tjetër arsye e fortë: mungesa e përfaqësimit të këtij komuniteti në sportelin e shërbimit ndaj qytetarit, duke e bërë edhe më sfidues aksesin 

ndaj shërbimeve për të rinjtë që i përkasin këtij komuniteti.  

 Unë doja të thoja që në të gjitha institucionet në nivel lokal, të paktën përsa i përket komunitetit rom dhe egjiptian, duhet të ketë 

nga një punonjës që të bëjë një urë lidhëse midis komunitetit dhe institucionit për ta bërë pak më të thjeshtë shërbimin. Kohët e 

fundit, të paktën mua personalisht më është dashur të përballem me disa raste në komunitet, të paktën me regjistrimin e individëve 

në gjëndjen civile, dhe problemi që kam hasur është që këto familje nuk kanë pasur asnjë dokument ku të tregojnë vendndodhjen 

e tyre, ku mund të ketë qënë shtëpia në legalizim apo e pa identifikuar fare, dhe na është dashur që individë të caktuar nga 

komuniteti rom dhe egjiptian të ngelen të paregjistruar. Duhet të ketë edhe një lloj lehtësire për këta individë që mos të ngelen 

diku, indiferentë. Shteti duhet të marrë masa që ne mos ti kemi këto lloj problemesh (Pjesëmarrësi 24). 

 Madje kur ka qënë një nga pikat që ne kemi dashur që ta përfshijmë për përfaqësim të të rinjve apo anëtarë të minoriteteve në 

strukturat vendore, në mënyrë që edhe kur të vijë puna për të ofruar shërbime për këto anëtarë të këtyre minoriteteve, do përbënte 

lehtësi të ofrimit të shërbimeve, por nga ana tjetër ka dhe një lloj përfaqësimi të tyre dhe sigurisht përfshirje në skemat e 

punësimit (Pjesëmarrësi 23). 
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KAPITULLI IV 

RULOTA E IDEVE TË PROPOZUARA NGA TË RINJTË PËR VITIN 2022 

 

   Në këtë kapitull propozohet një plan aktivitetesh të sugjeruar nga të rinjtë për vitin 2022, përgjatë të cilit Tirana gëzon statusin e  

Kryeqytetit Evropian të të Rinjve. Studentë dhe të rinj profesionistë të fushës kanë shpalosur një seri aktivitetesh që sipas tyre do t’i 

shërbejnë të rinjve por edhe promovimit të Tiranës, si qëndër kulturore dhe turistike. Përdorimi i kësaj paraqitje grafike i shërben 

vizualizimit të ideve që të rinjtë kanë. Ide, të cilat kanalizohen në dy kategori kryesore: 

 Së pari, në kategorinë e aktiviteteve pro promovimit të qytetit.  

 Së dyti, në kategorinë e aktiviteteve dhe nismave që i shërbejnë promovimit të talenteve që kanë të rinjtë, intelektit, shëndetit si 

dhe zhvillimit të ekonomisë lokale.  

 

   Në total janë 19 propozime të artikuluar nga 26 të rinjtë pjesëmarrës në të tria fokus grupet. Disa prej tyre kanë qënë të ngjashme ndaj 

janë grupuar në një aktivitet, ndaj kjo është arsyeja se përse numri i propozimeve nuk është i njëjtë me numrin e pjesëmarrësve. 

Propozimet për aktivitete i gjeni të listuara në mënyrë të detajuar si më poshtë: 
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Fig. 1. Rulota e ideve nga të rinjtë. 

 Aktivitete që lidhin moshën e tretë me rininë: Unë në fakt gjithmonë e kam në fokus kulturën e studentëvë, sepse kjo është më e 

rëndësishmja po më duket herë pas here humb. Që do të thotë, përfshirja në organizime të ndryshme, por që kanë për qëllim 

edukimin, mund të jetë teatro, mund të jetë kinemaja, sepse vërtetë shohim shumë pak të rinj që mund të kalojnë nëpër këto dyer 

dhe së dyti, përfshirja dhe organizimi i të rinjve me njëri- tjetrin, me moshën e dytë dhe me moshën e tretë, sepse tashmë më 

duket sikur çdo lloj komunikimi është bërë vetëm online dhe në këtë moment do të dëshiroja më tepër që të ketë më shumë 

bashkëpunim, aktivitete, që përfshijnë të gjitha moshat dhe në mënyrë që të zgjojnë pak ndjeshmërinë, të jemi disi më ematikë 

dhe të respektojmë si rini me njëri-tjetrin. Këtë e realizojmë vetëm nëse do ketë bashkëpunime të shumta dhe shkëmbime 

eksperiencash mendoj (Pjesëmarrësi 4). 
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 Kultura shëndetsore: Për pjesën shëndetësore, domethënë, unë doja të shtoja që do ishte mirë pjesa e ndërgjegjësimit, dhe pjesa 

e ofrimit të një ndihme nga ana e institucioneve shëndetësore që ti lehtësonte nga ana e kostove. Për shembull, këtu shumë shumë 

pak të rinj kanë informacion që analizat për sëmundjet seksualisht të transmetueshme duhet të bëhen rutinë, sidomos tek të rinjtë, 

por këtu nuk është në edukatë, plus që është dhe e kushtueshme, sepse zakonisht bëhet në privat dhe ka një kosto të lartë. Pra, 

edhe sikur të jetë informacioni që duhet bërë, që është edukatë personale e gjithsecilit që të bëhet kjo gjë, prap ka kosto. Pra, 

nuk favorizohet nga ana shtetërore kjo gjë, që është e domosdoshme për të rinjtë, sepse ndihmon shtetin në fakt. Domethënë, një 

rini më e shëndetshme, më e mirë. Edhe për pjesën e anës dentare, për alegjitë, domethënë, kjo duhet të jetë informative por 

edhe lehtësuese nga ana e kostove (Pjesëmarrësi 11). 

 Karriera: E shoh shumë të rëndësishme pjesën e orientimit të karrierës dhe prandaj fola dhe pak me pasion tek ajo pjesa që të 

rinjtë duhet të aplikojnë nëpër internshipe sepse në momentin që një i ri ndihet i orientuar, ndihet i vlerësuar apo që i jepet 

mundësia, sigurisht që ai do jetë më aktiv, më i kënaqur dhe do ia dalë mbanë në një kohë më të shkurtër që të hyjë në tregun e 

punës (Pjesëmarrësi 9). 

 Përfshirja e analizave Covid-19 në kartën e studentit: Nëse do merrja një rast konkret, sikur do donim ne studentët që të kishim 

pak lehtësim, është pjesa e dorëzimit të një testi PCR (testim për ngarkesën bakterologjike të Covid-19), në fakultet, që na 

kërkohej në fillim fare. Kushtonte. Unë në fakt personalisht kam bërë vaksinën dhe nuk e kam vuajtur këtë pjesë por do doja që 

të kishte një lehtësim për këtë apo për çdo shërbim tjetër shëndetësor. Për shembull, për të shkuar tek dentisti. Me kartën e 

studentit mund të përfitosh një ulje sado të vogël. Apo edhe ulje të tjera, mendoj që do ishin të nevojshme (Pjesëmarrësi 13). 

 Disinformimi për SIDA në 2022: Nuk do kishim të rinj që nuk e dijnë se çfarë janë sëmundjet seksualisht të transmetueshme, 

apo nuk do kishim paragjykime. Nuk më ka rënë rasti të njoh njeri me SIDA (sindroma imunodefiçitare autoimune) pranë vetes 

por më ka rënë rasti të dëgjoj “nuk rrij me atë personin se ai ka SIDA”. Domethënë, janë disa fjali, disa gjëra që unë realisht i 

quaj të gabuara në njëfarë forme, por duke qënë se e di dhe kam lexuar dhe jam informuar për gjëra të caktuara, jam informuar 

vetë domethënë, pasi nuk më ka ardhur një informim nga shkolla apo nga aktivitete të ndryshme (Pjesëmarrësi 13). 
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 Fushatë ndërgjegjësimi në ciklin e ulët arsimor për parandalimin e duhanit: Ndjesë për ndërhyrjen. Unë mendoj që nëse do 

kishte një mirëinformim që në klasën e tretë mbase, mendoj që do ishte një moshë e caktuar, mendoj se nëse do informoheshin 

për ndikimin apo për pasojat që ka duhani në jetën tonë, apo nëse do flisnim për edukatën seksuale, për sëmundjet seksualisht 

të transmetueshme, nuk do ishim në këtë lloj gjëndjeje. Domethënë, nuk do kishim 10 vjeçarë që do pinin cigare (Pjesëmarrësi 

13). 

 Seksualiteti: Në fakt, edukim nga e para përsa i përket edukatës seksuale sepse është një temë tabu dhe të rinjtë realisht dijnë 

shumë pak edhe ndër ata të rinj mund të jem edhe unë. Domethënë është tjetër gjë që ti me kalimin e kohës ndërgjegjësohesh 

dhe kërkon vetë, por kur je i ri, duhet një program i mirëfilltë (Pjesëmarrësi 9). 

 Lobim për historitë e suksesit nga komuniteti rom & egjyptian: Diçka të shpejtë që më vjen nga situata dhe nga ai grupim që 

përfaqësoj është që në mes të gjithë të rinjve, nuk ka promovim të rasteve të suksesshme, modeleve pozitive nga të rinjtë që vijnë 

nga komuniteti. Jo vetëm në fushën e talenteve, që në fakt edhe kjo e fundit, përsa u përket hapësirave, më duket sikur nuk ka 

dhe aq shumë përfshirje në aspektet e talenteve, sepse kur e mbulojmë me atë paragjykimin që komuniteti është i varfër, nuk ka 

talente dhe duhet vetëm që të punojë dhe të hajë, pra vetëm për të mbijetuar. Por realisht mes tyre mund të gjesh edhe talente 

që duhen zbuluar dhe ti ndihmosh që të përmirësojnë ato talentet që kanë. Por edhe nëse gjenden këto të rinj që kanë arsimin, 

po bëjnë diçka, po ndihmojnë në komunitet, të lihet një hapësirë promovuese në mënyrë që edhe këta të rinjtë që po dalin nga 

komunitetet të kenë një histori për të dëgjuar, një frymëzim, një model për ta ndjekur, sepse shoh që kjo thuajse nuk ekziston 

(Pjesëmarrësi 23). 

 Maksimizimi i buxheteve për Start –Up: Ndërsa një aspekt tjetër, do doja që të fokusoheshin shumë edhe tek punësimi. Tek 

punësimi i të rinjve sepse ne kemi këtë maninë që duke qënë se nuk arrijnë të ndjekin shkollën, hajde ti fusim nëpër kurse 

profesionale. I futim në kurse profesionale dhe më pas treg pune nuk gjejnë dhe nuk ka hapësira që i përshtaten formimit që ata 

kanë marrë. Kjo ideja e start-up-eve apo bizneseve të reja do të ishte shumë e mirë nëse rri e fokusuar, i ndihmon ata me plan 
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biznesi, po edhe me monitorim, sepse thjesht bëhen aplikimet, lëshohen ato dhe pastaj duhet dikush që ti ndjekë dhe monitorojë 

(Pjesëmarrësi 23). 

Sugjerimi do të ishte që nëqoftëse do të jepeshin këto fonde për start-up-et, të rriteshe masa e fondit që jepesh personave ose të 

rinjve, dhe të uleshe numri, sepse kështu do të ishte sukses që edhe ato pak të rinj që do të nisnin biznesin do të punësonin edhe 

të tjerë më vonë dhe që do të rriteshin. Pastaj, përsa i përket punësimeve në administratën e bashkisë, për këtë kam rezervat e 

mia (Pjesëmarrësi 10). 

 Terapi grupi midis të rinjve: Të jenë aktivitete argëtuese, duke qënë se në një popull kaq të vogël kemi kaq shume dramë dhe e 

hapim televizorin dhe e mbyllim me lajme të zeza. Gjithashtu do doja të kishte dhe më shumë zona dhe hapësira ku të rinjtë mund 

të mblidheshin, mund të zhvillonin siç është tek Space, që mblidhen, një grup të rinjsh që kanë interesa të përbashkët, mund të 

ndajnë ide, krijojnë miqësira, të tilla hapësira të ketë dhe në zona të ndryshme dhe në veçanti të ketë në zonat rurale, duke qënë 

se ato janë dhe zonat më të përjashtuara, dhe me më pak investime dhe me më pak përfshirje (Pjesëmarrësi 3). 

 Rritja e vlerës financiare të internshipeve: Unë mendoj që njëri ndër aktivitetet më të mira që do i bënte shumë dobi rinisë, 

është përfshirja e tyre në projekte punësimi, por edhe praktike që janë të paguara, për t’i mbajtur të rinjtë të motivuar dhe për 

t’i lidhur me tregun. Ajo që unë kam vënë re nga të rinjtë që pse nuk punojnë dhe ankohen kaq shumë dhe quhen “dembelë”, 

është që i bëjnë praktikat dhe vullnetarizmin gjithmonë falas. Kjo i lodh ata. Nuk ndihen produktiv, nuk ndihen të vlerësuar 

(Pjesëmarrësi 15). 

 Kultura: Nisur edhe nga eksperienca e qyteteve të tjera ku kam qënë që kanë qënë kryeqytet i rinisë si Novi Sad, unë do sugjeroja 

që këtë vit Tirana të fokusohesh në çështje kulturore, për shkak se do të vizitohet nga shumë të rinj nga shtete të tjera, që do të 

bashkëpunojnë dhe bashkëveprojnë me të rinjtë e Tiranës, prandaj mendoj që është momenti më i mirë për ta orientuar këtë rini 

tek identiteti jonë kulturor, tek shtimi i kinemave, teatrove, apo ambjenteve të tjera që kanë të bëjnë me kulturën Qoftë me 

kulturën me identitetin tonë si shqiptarë, me historikun tonë, po edhe për tia treguar këtë të rinjve të shteteve të tjera. Pra, të 

krijojnë hapësira, ato mundësi, për këto çështje (Pjesëmarrësi 10). 
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 Fushata informuese për politikën e kartës së studentit dhe strategjitë për të rritur dobishmërinë e saj: Aktiviteti për pjesën e 

kartës së studentit. Të ishin më të qartë dhe ta kishin më të prekshme idenë se çfarë shërbimesh mund të përfitojnë, sepse nga 

ato që dëgjova, mu duk sikur një pjesë e madhe janë mosbesues dhe nuk është e dijnë tamam se cilat janë përfitimet që vijnë nga 

karta e studentit (Pjesëmarrësi 9). 

 Promovimi i bibliotekave dhe i novelës grafike: Kohët e mbështetjes dhe të leximit, meqënëse kishim edhe foton e bibliotekave. 

I shoh të gërshetuara këto të dyja që nëse ekziston mbështetja, mbështesim njëri –tjetrin. Unë për shembull e kam kërkuar pasi 

jam dhe autor i një novele grafike që flet për tema sociale, por që kam parë një mungesë mbështetjeje dhe interesimi. Kreativiteti 

po sigurisht, edhe qëndrueshmëria. Një i ri mund të krijojë një novelë grafike, apo mund të bëjë një seri me vizatime apo piktura 

apo instalacione apo punime artizanale, por që mund të mbetet vetëm aty nëse nuk ka interesim nga publiku i gjërë dhe publiku 

i gjërë mund të jetë i interesuar më tepër me, mos ma merr për ters pjesëmarrësi nr.21, koncertet apo emisione të tipit 

“Përputhen”, ose ku ta di unë, që janë rëndom nëpër treg. Kështu që, e mira do ishte që të promovoheshin të rinj që prodhojnë 

vlera (Pjesëmarrësi 19). 

 Promovimi i turizmit të Kryeqytetit: Do të doja që të kishte më shumë aktivitete promovuese për turizmin në Tiranë, pasi si rinia 

dhe turizmi lidhen shumë mirë bashkë. Në promovimin e siteve të ndryshme historike, gjërave të veçanta që ka Tirana në historinë 

e vet, trajtimi i tyre në një mënyrë më trendi dhe për të tërhequr rininë sidomos edhe nga vende të ndryshme të botës, duke qënë 

se Tirana është dhe kryeqyteti i rinisë. Mendoj që do ishte diçka shumë pozitive (Pjesëmarrësi 21). 

 Plane afatgjatë dhe funksionale të aktiviteteve të Bashkisë: Kjo që tha për të rinjtë edhe mua ashtu më duket sepse zakonisht 

projektet që organizohen nga bashkitë, më duken shumë formale, vetëm për të bërë ato fotot, dhe nuk më duken vërtetë 

funksionale, që zgjasin në kohë. Edhe unë do doja shumë të kishte aktivitete për talentet, të futeshin shumë projekte se si të 

nxisnin pjesëmarrjen tek të rinjtë, dhe projektet që ato kanë në shkolla, të kthehen vërtetë në projekte të zbatueshme dhe në të 

kthehen në biznese më vonë nga të rinjtë. Ashtu si ndodh nëpër botë. Ato janë vërtetë aktivitete funksionale dhe jo të shkuara 

dëm (Pjesëmarrësi 15). 
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 Promovim talentesh: Do doja të kishte më shumë aktivitete që kanë të bëjnë me talentet e të rinjve, ku ata mund të shpalosin 

talentet e tyre dhe të kenë hapësira të dedikuara për ta. Do doja të kishte sa me shume aktivitete për të drejtat e njeriut, që mund 

të jenë dhe të drejtat e fëmijëve, çfarëdolloj e drejte, e drejta për të marrë pjesë në festivale, në fushata ndërgjegjësimi etj. 

(Pjesëmarrësi 6). 

 Plane strategjike parandaluese për probleme sociale që lidhen me të rinjtë: Duke qënë se jam punonjëse sociale, unë ndalem 

shumë tek ai parimi i parandalimit se sa i kurimit. E kam slogan. Jo vetëm ne fushën e shëndetësisë por edhe në shumë 

problematika. Pasi, zgjidhja e një problemi ku të rinjtë bien pastaj është me shumë pasoja se sa ta parandalosh. Prandaj do doja 

shumë që institucionet të mbështesnin parandalimin, informimin, edukimin. Jo vetëm atë teorik, dhe zysha zhduket nga klasa dhe 

nuk e shpjegon atë lëndën e edukimin seksual, intimitetit, por e ka vetë kompleks. Kur vetë mësuesi e ka kompleks, ajo ia 

transmeton atë të rinjve. Ata vetë e kanë tabu. Çfarë presim ne pastaj nga të rinjtë, e më pas tek prindërit (Pjesëmarrësi 15). 

 Shëndeti fizik: Mendoj që duhet të ketë hapsirë edhe për më shumë aktivitete ndërgjegjësuese në lidhje me edukatën seksuale, 

përdorimin e duhanit, cigareve elektronike që janë përhapur në masë si dhe drogës. Janë fenomene me të cilat ne bashkëjetojmë 

dhe sigurisht do të donim që në 2022 të mos ishin tabu të fliteshe dhe të na ofroheshin shërbime for free posaçërisht ne të rinjve. 

Sepse dukshëm që mungojnë të tilla shërbime në nivel pushteti vendor. Deri më tani janë ofruar vetëm nga ndonjë organizatë e 

shoqërisë civile (Pjesëmarrësi 2). 
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KAPITULLI V 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

   Në këtë kapitull prezantohen disa përfundime konkrete që vijnë si rrjedhojë e rezultateve të këtij studimi. Dhe në mbështetje të këtyre 

përfundimeve, studiuesit kanë përgatitur disa rekomandime për t’i ardhur në ndihmë adresimit të problematikave që ngrihen nga të 

rinjtë. Rekomandimet synojnë përmirësimin e qasjes së Bashkisë Tiranë përkundrejt popullatës rinore, por në të njëjtën kohë kanë si 

fokus edhe ndërgjegjësimin e të rinjve për t’u informuar edhe më shumë për kompetencat e qeverisë vendore. 

 

V.1. Përfundime të studimit.  

 Të rinjtë shfaqin mungesë besimi në raport me rrugët institucionale të përfitimit të shërbimeve publike. Ata priren të kërkojnë 

ndihmën e një “miku” për të aksesuar sa më shpejtë shërbimet në nivel vendor.  

 Mungesa e njohurive se ku dallojnë kompetencat e pushtetit vendor nga ato të pushtetit qëndror, veçanërisht në raport me 

kategorinë e tyre, i bën të rinjtë të mos dinë ku të adresohen për pakënaqësitë që kanë në lidhje me shërbime të caktuara.  

 Karta e Studentit është një dokument që nuk përdoret gjërësisht nga studentët për dy arsye: Së pari, studentët keqinformohen në 

universitete sikur nuk ju takon pasi studiojnë në privat, ose nuk kanë ende numrin e amzës; Së dyti, studentët mendojnë që nuk 

u ofron ulje financiare domethënëse në raport me nevojat e tyre reale.  

 Niveli i ulët i performancës së Shërbimit të Transportit Publik Qytetas, i cili është përkeqësuar ndjeshëm pas pandemisë, i nxit 

studentët të gjejnë alternativa private të udhëtimit brënda për brënda Tiranës. Ndërsa të rinjtë e kategorisë së Personave me Aftësi 

të Kufizuara ndihen totalisht të përjashtuar nga ky shërbim pasi autobuzët vazhdojnë të mos kenë rampa.  

 Strehimi përmes kredive të buta nuk ofron lehtësira për të rinjtë që kërkojnë të dalin më vete. Procedurat e ndërlikuara burokratike 

si dhe vlera e vogël monetare e kredisë nuk i ndihmojnë veçanërisht çiftet e reja të akomodohen në Tiranë, ku çmimet e tregut 

të pasurive të patundshme po njohin rritje galopante.  
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 Vendosja e korsive të dedikuara për biçikletat është një nisëm që gjen mbështetje nga të rinjtë, por ata shprehen se ndërtimi i 

korsive pa plan, në disa raste i ka hyrë në pjesë trotuarit, duke i bërë ata/ato të ndihen të pasigurtë në rastin kur janë këmbësorë.  

 Të rinjtë e komunitetit rom dhe egjyptian ndjejnë vështirësi të dyfishtë në aksesimin e shërbimeve në sportele, pasi procedurat 

janë tejet të komplikuara dhe nëpunësve në sportele, sipas tyre, u mungon vullneti për t’i orientuar.  

 Duke qënë një pjesë e komunitetit rom dhe egjyptian të paregjistruar në Gjendje Civile, ata kanë vështirësi në përfitimin e bonusit 

të qerasë për strehim, si dhe shërbimeve të tjera sociale që Bashkia vë në dispozicion për kategoritë e disavantazhuara.  

 Të rinjtë kanë njohuri të vagullt në lidhje me ekzistencën e një rrjeti bibliotekash në lagje, si rrjedhojë ata/ato nuk i frekuentojnë 

këto mjedise, por vijojnë të mbajnë si referencë për libra në Bibliotekën Kombëtare. 

 Të rinjtë nuk e gjejnë veten si pjesëmarrës në vendimmarrjen e institucioneve të pushtetit vendor. Ata nuk janë të interesuar të 

jenë aktive sepse besojnë se zëri i tyre nuk do të dëgjohet, ose mundet që familjaret e tyre të penalizohen në rast se punojnë në 

shtet, si rrjedhojë e aktivizmit të tyre qytetar.  

 

V.2. Rekomandime të studimit. 

 Nevojitet që të promovohen më shumë format e ndryshme të kontaktit të administratës vendore me qytetarët, dhe llojet e 

shërbimeve që mund të aksesohen elektronikisht (në distancë) kundrejt atyre që implikojnë prani të detyrueshme fizike. 

Përmirësimi i afateve kohore të kthimit të përgjigjes do të sjellë rritjen e besimit të qytetarëve për t’iu drejtuar në rrugë zyrtare 

institucionit të Bashkisë dhe jo përmes “mikut”.  

 Përgatitja e një programi trajnues në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale dhe universitetet që ndodhen në Tiranë, për 

të aftësuar të rinjtë në drejtim të përfshirjes në angazhime qytetare, njohjen e kompetencave të pushtetit vendor, organizimin në 

nivel agjencish, drejtorish që ushtrojnë veprimtari të dedikuara për të rinjtë.  
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 Duhet organizuar një konsultim me studentët për shërbimet që ATA kanë më shumë nevojë për t’i pasur të përfshira në Kartën 

e Studentit, si dhe Bashkia e Tiranës duhet të koordinohet me stafet administrative të universiteteve publike dhe private për të 

shmangur çdo keqkuptim që lë shteg që studentët të mos pajisen me Kartën e Studentit.  

 Flota e autobuzëve duhet të jetë e gjitha e pajisur me rampa si dhe duhet që të rritet numri i autobuzëve për të shtuar frekuencën 

e tyre nëpër stacione. Për cilësinë që rezervon ky shërbim publik, do të ishte e udhës që së paku të ofrohej falas për studentët në 

modelin e kryeqyteteve të tjera të rajonit.  

 Lehtësim të procedurës së aplikimit për kredi të butë për banesë për të rinjtë dhe mundësisht për ofrimin e aplikimit online. Në 

këtë kuadër, nevojitet një rishikim brënda mundësive financiare të vlerës së kredisë që akordohet për përfituesit, si rrjedhojë e 

rritjes që ka pësuar rishtazi çmimi për metër katror në tregun e pasurive të paluajtshme.   

 Hartimi i një plani për të vendosur sinjalistikë të dedikuar për korsitë e biçikletave, si dhe për të vendosur përforcuese në troturare 

që janë të ngushtë aq sa e bëjnë kalimin e këmbësorit të pasigurtë.  

 Pasja e një administrate vendore gjithëpërfshirëse i bën edhe të rinjtë e komuniteteve të disavantazhuara sikurse Komuniteti Rom 

dhe Egjiptian si dhe Personat me Aftësi të Kufizuara të aksesojnë me lehtësi shërbimin publik. Rekomandohet të shihet mundësia 

që veçanërisht në sportelet e Zyrës së Informimit Qytetar të ketë nëpunës që i përkasin kategorive të sipërpërmëndura. 

 Në bashkëpunim me Ministrinë e Brëndshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Gjëndjes Civile, të shikohet mundësia për të 

organizuar bashkarisht një fushatë regjistrimi në gjëndje civile vetëm për pjesëtarët e komunitetit Rom dhe Egjyptian që jeton 

në Tiranë. Për të nxitur vetë-regjistrimin mund të vendoset si bonus, një vlerë simbolike, ose një shërbim publik që mund të 

ofrohet falas për 3 muaj, në këmbim të paraqitjes vullnetare për regjistrim në Gjëndjen Civile.  

 Nevojitet një strategji e posaçme PR për rrjetin e bibliotekave të lagjes, për t’u kthyer në qëndra kulturore që frekuentohen 

rregullisht nga të rinjtë, banorë të lagjes. Bibliotekat e lagjes mund të lidhen me shkollat 9 vjeçare dhe të mesme të zonës ku ato 

ndodhen dhe të ofrojnë ambjentet e tyre për krijimin e klubeve të leximit dhe organizimin e maratonës së letërsisë, një event i 

përvitshëm që mund të organizohet çdo herë në një bibliotekë të ndryshme në lagjet e Tiranës. 
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 Të promovohen raste konkrete, kur idetë e të rinjve që janë propozuar Bashkisë së Tiranës janë vënë në zbatim dhe kanë rezultuar 

të suksesshme. Kjo do të nxis të rinjtë dhe të rejat të besojnë se zëri i tyre dëgjohet dhe merret në konsideratë.  

 

V.3. Rekomandime për të rinjtë e Bashkisë Tiranë. 

 

   Nisur nga evidentimi i mungesës së njohurive të të rinjve për kompetencat dhe funksionet e pushtetit vendor dhe atij qëndror, nga 

angazhimi anemik i një pjese të të rinjve në drejtim të pjesëmarrjes në konsultime për vendimmarrje financiare në nivel lokal si rrjedhojë 

e besimit të ulët që është krijuar tek ata se pushteti vendor nuk ka tendencen për t’i dëgjuar zërin, vlen të përcillen edhe disa rekomandime 

për ata të rinj të cilët janë të paangazhuar në organizata të shoqërisë civile si dhe që kanë zgjedhur të qëndrojnë jashtë forumeve politike. 

Sikurse Benjamin Franklin iu përgjigj një gruaje amerikane pak pas përfundimit të hartimit të Kushtetutës Amerikane, “sapo ngritëm 

një republikë nëse ju do ta mbani”, të njëjtën gjë duhet që të rinjtë të kenë parasysh, edhe pse ky vënd nuk është ngritur mbi themelet 

historike të demokracisë solide si Shtetet e Bashkuara. Çdo demokraci zgjat për aq kohë sa qytetarët ushtrojnë çdo ditë kërkesën e tyre 

për llogaridhënie ndaj pushtetit, cilido qoftë ai. Nëse duam që ky vënd të vijojë rrugën drejt demokracisë së vëndeve të zhvilluara, duhet 

që çdo i ri dhe e re: 

1- Të marr informacione të vazhdueshme përmes burimeve zyrtare për vendimet që merren çdo ditë nga institucionet vendore dhe 

që prekin direkt jetët e tyre.  

2- Të shfrytëzojnë hapësirat që ligji iu njeh për të qënë sa më shumë të pranishëm në proceset vendimmarrëse, në forume 

konsultative, të shkruajnë përmes postës elektronike dhe çdo formë tjetër kontakti për çka ju shqetëson, apo do të donin të 

përmirësonin.  

3- Edhe nëse zgjedhin të mos anëtarësohen në ndonjë organizatë të shoqërisë civile, apo forum politik, është me vlerë nëse ata 

vlerësojnë bashkëpunimin me njëri-tjetrin dhe krijojnë një rrjet të rinjsh, ku ndajnë eksperiencat e tyre në raport me institucionet 

vendore dhe jo vetëm. 
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