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“Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit” 

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat 

Publike dhe Mirëqeverisjen kanë zhvilluar 

takimin e tretë të hapur me të rinjtë me titull 

“Info Day” në kuadër të projektit “Të rinjtë në 

veprim: Monitorimi i performancës buxhetore 

me nxënësit në rolin e vëzhguesit”. 

Aktiviteti u mbajt më datë 19 Janar 2018 gjatë 

kohës 12:00 – 13:30 në ambientet e Shkollës së 

Mesme së Bashkuar të Shënkollit, me 

pjesëmarrjen e 29 nxënësve të kësaj shkolle, 3 

prej të cilëve ishin edhe nxënësit e trajnuar: Gerald Kalthi, Sidorela Marku dhe Ornela Mema. 

Aktiviteti u hap me fjalën e mirëseardhjes nga Ndërmjetësuesi i të rinjve në këtë projekt, Z. Kastriot 

Kodheli, i cili theksoi rëndësinë e veçantë që ka pasur pjesëmarrja e vazhdueshme e të rinjve në 5 

trajnimet e zhvilluara më herët në kuadër të këtij 

projekti, me qëllim aftësimin e tyre për të 

analizuar performancën buxhetore të bashkisë ku 

bëjnë pjesë. Z. Kodheli u shpreh se sipas tij kjo 

është rruga e duhur që të rinjtë të jenë në gjendje 

të rrisin llogaridhënien dhe transparencën e 

veprimtarisë së Bashkisë Lezhë. Ai gjithashtu 

theksoi se pjesëmarrja aktive gjatë këtyre 

workshop-eve bëri të mundur që të rinjtë të jenë 

të aftë për të trajnuar shokët e tyre në lidhje me 

financat vendore, duke bërë që impakti i këtij 

projekti të rritet në mënyre të qendrueshme.  
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Po ashtu, Z. Kodheli falënderoi nxënësit pjesëmarrës në trajnim për angazhimin e tyre gjatë këtij 

aktiviteti.  

Pjesa e  dytë e aktivitetit vijoi me prezantimet e 

nxënësve për tematikat të cilat ata ishin trajnuar. 

Prezantimin e filloi nxënësja Ornela Mema, e cila 

foli mbi qëllimin e projektit dhe mbi rëndësinë e të 

qënurit aktiv, pjesë të cilën ajo e analizoi duke 

përfshirë edhe përfitimet e saj të perceptuara nga 

këto workshope.  

Ajo cilësoi zhvillimin e mendimit kritik si një nga përfitimet kryesore të saj përpost njohurive mbi 

procesin e buxhetimit vendor. Më pas ajo prezantoi funksionet e buxhetit vendor dhe parimet kryesore të 

buxhetimit. Ndër të tjera ai theksoi transparencën si elementin kryesor që ndikon tek përfshirja e të 

rinjve në procesin e buxhetimi si dhe e drejta e tyre për t’u informuar mbi këtë proces.  

Nxënësit pjesëmarrës u treguan menjëherë aktivë duke filluar diskutimin me pyetjet e drejtuara Ornelës. 

Pyetja e tyre ishte se çfarë rezultati konkret mund të sillte pjesëmarrja e tyre në monitorimin e procesit të 

buxhetimit të Bashkisë Lezhë. Së pari pyetjes i’u përgjigj Ornela, e cila theksoi se monitorimi nga të 

rinjtë do të do të stimulojë dhënien e sugjerimeve mbi mënyrat sesi mbledhja e taksave të jetë më 

eficiente, dhe sesi akumulimi i fondeve të 

bashkisë të shkojë për zërat e duhur. Ajo ftoi 

nxënësit t’i bashkohen këtij grupi të rinjsh për të 

paraqitur një listë me sugjerime për mënyrën e 

shpenzimit të fondeve pas analizës që ata do të 

kryejnë për buxhetin e bashkisë Lezhë.  

Më pas nxënësi Gerald Kalthi paraqiti buxhetin e 

Bashkisë Lezhë me komponentët përkatës për 

vitin 2016. Ai analizoi specifikisht të ardhurat e  
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veta të bashkisë si dhe të ardhurat e transferuara, gjithashtu u përqëndrua dhe te shpenzimet sipas 

programeve. Gjithashtu ai prezantoi objektivat e trajnimit të nxënësve dhe pse ata kishin ndërmarrë 

kishin ndërmarrë këtë iniciativë. Ai u shpjegoi nxënësve të tjerë rëndësinë që kishin trajnimet e 

zhvilluara për të kuptuar rreth buxhetit të Bashkisë Lezhë dhe më konkretisht punës së kryer nga bashkia 

përkatëse.  

Prezantimin e mbylli Sidorela Mema, e cila foli më konkretisht për analizën e performancës së të 

ardhurave dhe të shpenzimeve për bashkinë Lezhë. Ajo shpjegoi me imtësi se si kjo analizë mund të 

kryehet nga nxënësit në mënyrë periodike. Për të qënë sa me e kuptueshme në analizën e performancës 

ajo përdori raportin e tremujorit të tretë për të prezantuar disa shembuj rreth kësaj analize.  

Pjesa e tretë e aktivitetit u karakterizua nga 

diskutimet ndërmjet nxënësve në rolin e 

trajnuesve dhe nxënësve të tjerë 

pjesëmarrës në këtë aktivitet. Nxënësit që 

nuk kishin qenë pjesë e bërthamës së të 

rinjve të trajnuar nga Komiteti Rinor dhe 

Instituti për Politikat Publike dhe 

Mirëqeverisjen gjatë muajve të mëparshëm, 

shprehën interes të lartë mbi të drejtat e tyre 

ligjore për të qenë pjesë e veprimtarisë së 

institucioneve të pushtetit vendor. Ata 

kërkuan të njiheshin më tepër me rrugët e informimit mbi të dhënat buxhetore dhe në veçanti mbi të 

drejtën e tyre për të qenë pjesë e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Lezhë.  

Trajnimi i sa më shumë nxënësve mundëson që impaktet e projektit të kenë një shtrirje të gjerë dhe të 

jenë të qëndrueshme në kohë, pasi nxisin grupet e qytetarëve të jenë aktivë në proceset vendimmarrëse. 

Nëpërmjet këtyre trajimeve qytetarët kuptojnë se cilat janë rrugët e duhura për t;u përfshirë në proceset 

vendimmarrëse në kuadër të përmirësimit të jetesës për të gjithë komunitetin.  


