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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 pestë 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 26 Janar 2018 

gjatë kohës 12:00 – 13:45 në ambientet e 

Shkollës së Mesme së Bashkuar “Pjetër 

Zarishi” të Njësisë Administrative Blinisht. Në këtë takim morrën pjesë 29 nxënës të kësaj shkolle, 3 

prej të cilëve ishin edhe nxënësit e trajnuar më herët gjatë workshop-eve të organizuara në kuadër të 

këtij projekti. Nxënësit që ishin në rolin e trajnuesve gjatë këtij aktiviteti ishin: Eva Lufi, Denis Marku 

dhe Klinton Zhupa. 

Aktiviteti u hap me fjalën e mirëseardhjes 

nga Kordinatori i projektit, Z. Irfan Rama 

dhe nga Ndërmjetësuesi i të rinjve në këtë 

projekt, Z. Kastriot Kodheli, të cilët theksuan 

rëndësinë e veçantë që ka pasur pjesëmarrja e 

vazhdueshme e të rinjve në 5 trajnimet e 

zhvilluara më herët, pasi kjo kishte bërë të 

mundur që të rinjtë të aftësoheshin për të 

analizuar performancën buxhetore të 

bashkisë ku bëjnë pjesë. Gjithashtu, Drejtori 

i shkollës, Z. Viktor Shtjefni, u shpreh se 

impaktet e këtij projekti kanë filluar të 
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ndjehen që në ditët e para të trajnimit të bërthamës së të rinjve gjatë workshop-eve, pasi nxënësit e 

trajnuar kanë ndarë vazhdimisht me shokët e tyre njohuritë e marra, duke shprehur edhe vlerësimet e tij 

mbi qëllimin e projektit.  

Z. Kodheli u shpreh se pjesëmarrja e të rinjve 

fillimisht në aktivitete që u mundësojnë atyre 

aftësimin e nevojshëm për të kuptur funksionimin 

e buxhetit të një bashkie shoqërohet me 

pjesëmarrjen eficiente në proceset 

vendimmarrëse të qeverisjes vendore. 

Pjesa e  dytë e aktivitetit vijoi me prezantimet e 

nxënësve për tematikat mbi të cilat ata ishin 

trajnuar. Fillimisht u prezantua qëllimii i projektit 

dhe rëndësia e të qënurit aktiv. Nxënësit ndanë me shokët e tyre eksperiencën dhe përfitimet e mara nga 

këto workshop-e.  

 Ata cilësuan zhvillimin e mendimit kritik si një nga përfitimet kryesore përpos njohurive mbi procesin e 

buxhetimit vendor. Më pas nxënësit prezantuan funksionet e buxhetit vendor dhe parimet kryesore të 

buxhetimit, duke theksuar transparencën si elementin kryesor që ndikon te përfshirja e të rinjve në 

procesin e buxhetimi si dhe të drejtën e tyre 

për t’u informuar mbi këtë proces.  

Në vijim të aktivitetit u paraqit buxheti i 

Bashkisë Lezhë me komponentët përkatës 

për vitin 2016. Nxënësit analizuan 

specifikisht të ardhurat e veta të bashkisë si 

dhe të ardhurat e transferuara, duke vijuar 

me shpenzimet sipas programeve. Gjithashtu 

u prezantuan për pjesëmarrësit objektivat e 

trajnimit të nxënësve, duke u ndalur te 
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rëndësia e trajnimeve të zhvilluara me qëllim që të rintë të familjarizohen më tepër me buxhetin e 

bashkisë së tyre.  

Në pjesën e fundit të prezantimit pasqyrua në mënyrë të përmbledhur analiza e performancës së të 

ardhurave dhe të shpenzimeve për bashkinë Lezhë. Nxënësit “trajnues”, nëpërmjet analogjisë me 

raportin analitik të tremujorit të tretë të vitit 2017 mbi të dhënat e Bashkisë Lezhë, i cili i’u shpërnda të 

gjithë pjesëmarrësve ndër materiale të tjera, shpjeguan se si kjo analizë mund të kryhet nga nxënësit në 

mënyrë periodike çdo tre muaj.  

Në pjesën e tretë të aktivitetit u zhvillua një diskutim i hapur ndërmjet nxënësve në rolin e trajnuesve 

dhe nxënësve të tjerë pjesëmarrës në këtë aktivitet. Nxënësit theksuan që nuk kishin qenë asnjehërë 

pjesë e proceseve vendimmarrëse, dhe se për më tepër nuk kishin qenë në dijeni të të drejtës ligjore për 

të qenë të informuar rreth performancës buxhetore të bashkisë së tyre.  

Eksperti i këtij projekti, Z. Ledjon Shahini, 

theksoi rëndësinë që ka jo vetëm 

pjesëmarrja e të rinjve në të gjitha proceset 

vendimmarrëse të pushtetit vendor, por e të 

gjithë qytetarëve. Në këtë kuadër ai ftoi të 

gjithë të rinjtë që njohuritë e mara t’i 

ndajnë me prindërit e tyre dhe me këdo 

tjetër. Vetëm nga një interesim masiv, por 

mbi të gjitha aktiv i qytetarëve, mund të 

bëhet e mundur ngushtimi i hendekut që 

tradicionalisht ekziston ndërmjet njësive të 

qeverisjes vendore dhe qytetarëve sipas tij.   

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.  


