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REZULTATET E KONSULTIMIT 

PUBLIK 



BAZA LIGJORE 

Ligjin 68/2017  date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “  

Udhezimi i Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “ Per procedurat standarte 

te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV” ,  

Udhezimi plotesues i Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 10 date 28.02.2020 “Per pergatitjen e 

programit buxhetor afatmesem vendor 2021-2023” 

Udhezimi plotesues nr. 27 date 10.07.2020 “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 

2021-2023” 

VKB nr. 27 date 30.12.2019 “ Per miratimin e kalendarit te pergatitjes se programit buxhetor 

afatmesem 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021 te Bashkise ”  

Shkresa nr. 4983 date 20.3.2020  drejtuar Keshillit Bashkiak  per shqyrtim dhe miratim te projekt 

vendimit “ Per tavanet pergatitore te shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023 te 

Bashkise Shkoder”  

Shkresa nr. 7390 date 01.06.2020  drejtuar Keshillit Bashkiak per shqyrtim dhe miratim te projekt 

vendimit  “ Per miratimin e projektit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023 te Bashkise 

Shkoder” 

Vendim i Këshillit Bashkiak   nr 35  date 07.08.2020  “Për miratimin e tavaneve perfundimtare të 

shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 per Bashkinë Shkodër” 



KONSULTIMI PUBLIK GJINIA 

207 të 
intervistuar 



KONSULTIMI PUBLIK: REZIDENCA 



KONSULTIMI PUBLIK: MOSHA 



KONSULTIMI PUBLIK: PUNESIMI 



KONSULTIMI PUBLIK: KANE DIJENI PER RAPORTIN E 

PERFORMANCES SE BASHKISE SHKODER 



KONSULTIMI PUBLIK: PRIORITETET E PUBLIKUT 
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Rezultatet e konsultimit publik 

mbi shërbimet për të rinjtë 



NË BASHKINË TUAJ A KA QENDËR 

RINORE PUBLIKE? 

183 qytetarë i jane përgjigjur pyetjes: 

76% e njohin qendrën rinore ATELIE 

24% nuk kanë informacion 

76% 

24% 

PO JO 



3 NGA KATEGORITË TË CILAT I MENDONI QË 

JANË PRIORITARE PËR TË PROJEKTUAR DHE 

INVESTUAR NË AKTIVITETE PËR RININË 
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Arsim cilësor dhe gjithpërfshirës,  

Punësim dhe sipërmarrje rinore, 

Çështje sociale, shëndetësore dhe shërbime publike 
për të rinjtë 

Art, sport, kulturë dhe mjedis 

Pjesëmarrje dhe përfaqësim rinor në politikë dhe 
vendimarrje 

Mbështetje e nismave dhe organizatave rinore 



SI E VLERËSONI SHËRBIMIN DHE 

FUNKSIONIMIN E QENDRES RINORE PUBLIKE 

"ATELIE"? 

“Vleresoj qe investimi i realizuar nuk eshte i qendrueshem ne kalimin e viteve.” 

“sherbim i mire por i kufizuar ne orare duhet te funksionoje edhe pasdite” 

“Projekt që duhet promovuar më mirë.” 

“besoj se ka mundesi per me teper” 

“Edhe nje aset i domosdoshwm per rinine e qytetit, vend per zbulimin e talentave dhe ambjent per njohje te reja” 

“shumë i mirë, por mbi të gjitha i vlefshëm” 
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ÇFARË PROPOZONI PËR TË PËRMIRËSUAR 

PUNËN E ZHVILLUAR DERI TANI TË QENDRËS 

RINORE PUBLIKE "ATELIE"? 

• “duhet te kete me shume aktivitete ku te perfshihen grupmoshat e reja te qytetit “ 

• “Te promovohet me shume” 

• “Me dukshme me vizibel me aktiviteti per publikun” 

• “shtim te stafit me te specializuar ne fusha te ndryshme, nuk besoj se mjagton vetem nje njeri” 

• “Informacion ne rrjete sociale” 

• «Krijimi i me shume pikave si ajo» 

• «Nje bashpunim sa ma te mire me komunitetin ne nevoj» 

• «Projekte dhe aktivitete me gjithperfshirese» 

• «Nuk asht aktive me zonat rurale» 

• “Të vazhdoj keshtu” 

• “Me shume hapesire per te rinjte qe merren me art dhe aktivitet krijuese” 

• “te zhvillohen kurse ma shum” 

• “Te rinjte duhet te aktivizohen e te shfrytezojne mundesite e qendres.” 

• “Une jam pjestar i qendres rinore dhe propozoj qe te vendoset 1 roje ne deren kryesore te kontrolloj njerezit qe futen brenda 
dhe ti dezinfektoje ato” 

• “Me shume vemendje per te rinjte me aftesi ndryshe” 

• “Zhvillim e një kalendari vjetor eventesh, nxitjen e larmishmërisë së ngjarjeve.” 

• “mendoj qe marketingu i aktiviteteve te cilat zhvillohen aty.” 

• “Te shtrihet sherbimi edhe ne zonat rurale, pra te jete si sherbim mobil.” 



 

PROPOZO AKTIVITET 

«Projekte per punesimin e te rinjve» 

“Start-up rinor.” 

“Ide te shkelqyera nga te rinjte.” 

“Suport per iniciativat e biznesit. Ne situaten aktuale te cilen na ka cuar shteti, sektori ekonomik ka 

nevoje per mbeshtetje... Te rinjte kane nevoje per pune.” 

“Pasi vende pune eshte e veshtire te sigurojme per te gjithe rinine, start-up eshte nje metode per te 

ndihmuar ne menyre te terthorte rinine per iniciative te re.” 

“ne qendrat komunitare shtunet te hapen kurse ...si mesim qendisje, pune dore per vajzat...pikture...balet 

etj...per djem karate, etj” 

“Talent show” 

“Sherbim me i mire shendetsor dhe me i pergjegjshem.” 

“PROMOVIM TË NJË FONDACIONI: BIJTË E SHKODRËS/ PËR SHKODRËN me qëllim përfshirjen e 

një kontenitori ku kontribuojnë të gjithë Shkodranët,” profesionistët dhe artistët shkodranë në diasporë 

për rikthimin në identitetin e promovimin e kulturës gegë.” 

“shkodra tennis tournament, shkodra streetball, beach soccer velipoje, beach volley,” 

“Aktivitet per integrimin e moshave te treta neaktivitete fizike” 



 

PROPOZO AKTIVITET 

“Njohje me tregun e punesimit.” 

”Dita pa makina te behet vertet dita pa makina” 

“Evente sportive” 

“Sport Basketball,ciklizem malor maratona spektakle” 

“Aktivitete me foles motivus qe te rinjte me njofte vedin dhe me perdor pikat e 

tyne te forta” 

“Punesim me kohe te pjesshme (te paguar mire)” 

“Evente sportive” 

   1.Trajnimi ne ngritjen nje biznesi,” 

    2.kredi me interes zero per startup per te rinjt ku hyn garant bashkia.” 

“Konkurs me ide biznesi, mbështetje e idesë fituese; idesë më të mirë.” 



 

PRIORITETET ARSIMI CILËSOR DHE 

GJITHËPËRFSHIRËS 

1. Përmirësim i infrastrukturave fizike dhe mbështetje financiare për shërbimet 

arsimore.  

2. Përmirësim i kushteve të fushave sportive dhe palestrave ekzistente.  

3. Përmirësim dhe përshtatje e infrastrukturave për të rinjtë me aftësi ndryshe.  

4. Realizim i aktiviteteve që nxisin dhe promovojnë talentet e reja në fushën e 

artit dhe kulturës nëpër shkolla.  

5. Realizim i aktiviteteve dhe programeve që synojnë ndërgjegjësimin e të 

rinjve për investim dhe përmirësim të komunitetit me qëllim indirekt që të 

ulet niveli i braktisjes së shkollës.  

6. Aktivitet për integrimin e të rinjve të komunitetit Rom në shkolla të 

ndryshme të qytetit. 



 

PRIORITETET PUNËSIMI DHE SIPËRMARRJA 

RINORE 

• Ndërgjegjësimi i të rinjve mbi politikat fiskale, legjislaturën për punësim, Kodin e 

Punës.  

• Përmirësimi dhe përditësimi i platformës “Tregu i punës Shkodër”.  

• Përditësimi aktiv i sektorit të punësimit pranë portalit rinor 

www.shkodrarinore.gov.al  

• Realizimi i panairit të punës.  

• Krijimi i lehtësirave administrative, këshillim juridik, këshillim financiar dhe 

tatimor, marketing, inkubim pranë “Atelie” etj.  

• Mbështetja e 5 “Start up” dhe subvencionimi i 10 të rinjve fermer.  

• Krijimi i programeve të ndryshme të edukimit jo-formal mbi punësimin në 

bashkëpunim me aktorë ndërkombëtarë për përditësimin dhe krijimin e 

bizneseve inovative.  

• Trajnime sipërmarrje të rinjve të kthyer nga emigracioni me qëllim integrimin në 

tregun e punës.  

• Intership 6 mujor, sipas legjislaturave në fuqi, pranë Bashkisë Shkodër.  



 

PRIORITETET  

PJESËMARRJA DHE PËRFAQËSIMI RINOR NË 

POLITIKË DHE VENDIMMARRJE LOKALE 

• Reaktivizim i projektit “Në qytetin tonë vendosim edhe ne”  

 

• Fushatë informimi për rëndësinë e votimit dhe pjesëmarrjes në politikë; njohja 

me procedurat e votimit; njohja me legjislacionin mbi zgjedhjet; trajnimi i të 

rinjve në monitorim dhe vëzhgim  

 

• Realizimi i takimeve në mes nxënësve dhe studentëve me drejtori të ndryshme 

të Bashkisë Shkodër me qëllim shkëmbimi informacionesh dhe ideve inovative.  

 

• Takim i të rinjve me strukturat e shërbimeve të qeverisë qendrore dhe vendore 

dhe shkëmbimin e informacioneve dhe nevojave. 

 

• Marrja nw konsideratw e ideve dhe projekt propozimeve pwr buxhetin 2021 – 

2023  



 

PRIORITETET  

ARTI, SPORTI, KULTURA DHE MJEDISI 

• Organizimi dhe hapja për përdorim të terreneve sportive shkollore në lagjet e 

Bashkisë Shkodër me asistencën e organizatave.  

• Realizim i aktiviteteve dhe konkurseve për arte pamore, kampionateve sportive 

profesioniste dhe masive në mesin e shkollave të mesme dhe konkursin e 

shkrimtarëve të rinj me qëllim nxitje të kreativitetit.  

• Organizimi I aktiviteteve nga të rinjtë mbi vlerat historike dhe kulturore të 

komunitetit të Shkodrës  

• Organizimi kampeve verore gjithëpërfshirëse.  

• Organizimi i vizitave kulturore për të rinjtë e zonave rurale në institucionet kulturore 

të Bashkisë Shkodër.  

• Realizimi i aktiviteteve sensibilizuese me nxënës të shkollave të mesme në 

Bashkinë Shkodër në “Ditën e Vullnetarizmit”.  

• Nxitje dhe sensibilizim në vullnetarizëm me të rinjtë e Bashkisë Shkodër pranë 

Qendrave Komunitare “Për Familje”.  

• Organizim i aktiviteteve vullnetare për lagje të ndryshme të Bashkisë Shkodër. 


