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PROJEKTI 12

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Zona funksionale Dajç, Blinisht, Kallmet, Ungrej, Balldre, Zejmen, 
Kolsh, Shënkoll, Lezhë, Shëngjin

Ngritja e Qendrës Rinore 

50,000 Euro

Rinia dhe Sportet

Koncepti i zonës funksionale ishte në themel të reformës territoriale që u krye në Shqipëri 
gjatë vitit 2014. Rerforma ka përcaktuar njësi të reja vendore më të mëdha dhe ka krijuar 
pritshmëri për një zhvillim më koherent dhe përdorim më eficient të burimeve të sektori 
publik, por edhe të shfrytëzimit të energjive të sektorit privat. 
Të dhënat e Drejtorisë Rajonale Arsimore Lezhë tregojnë se në vitin 2014 në ZF zhvillojnë 
veprimtarinë e tyre 13 shkolla të arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe 1 shkollë e arsimit 
profesional. Numri i përgjithshëm i nxënësve është 9020 në sistemin 9-vjeçar, 2724 në 
arsimin e mesëm dhe 559 në atë të mesëm profesional. 
Në qytetin e Lezhës ofrohet edukim profesional nga shkolla “Kolin Gjoka”, e cila është 
hapur për herë të parë në shtator 2003. Shkolla i formon nxënësit në pesë profile kryesore: 
(ekonomi-biznes, administrim zyre, TIK, anglisht-frëngjisht dhe drejtimi pedagogjik). 
53.9% e nxënësve janë femra, megjithatë nga informacioni në vijim mund të konstatohen 
lehtë stereotipet gjinore në shkollat profesionale. Kështu në degën TIK vetëm 13.9 përqind 
e nxënësve janë femra, ndërkohë që në pedagogji 94.6 përqind janë femra.
Aktualisht pushteti lokal po sensibilizohet në riaktivizimin e shërbimeve me bazë 
komunitare në përfitim të grupeve të ndryshme shoqërore, duke përdoruar asetet 
bashkiake për këto shërbime, të cilat iu vijnë në ndihmë komuniteteve të tyre.
Megjithatë, pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje ende vazhdon të jetë një çështje 
diskutueshme, si në nivelin qëndror, ashtu edhe në atë vendor dhe jo detyrim ligjor ose 
administrativ për titullarët e institucioneve, duke bërë që herë të merret mendimi i të rinjve 
dhe herë të nënvlerësohet krejtësisht.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është fuqizimi i grupeve lokale të veprimit të të rinjve 
nëpërmjet ngitjes së strukturave të qëndrueshme për ofrimin e shërbimeve miqësore për 
ta, si dhe nxitjes për t'u bërë pjesë e inisiativave komunitare me karakter edukativ e 
sensibilizues. Objektivat specifikë janë: 
-    Ngritja dhe jetësimi i një qendre rinore, duke ofruar shërbime miqësore për të rinjtë.
- Krijimi i dy grupeve lokale të veprimit me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në 
vendimmarrje.
- Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve në inisiativa konkrete që ndihmojnë bashkinë dhe 
komunitetin, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve me bazë komunitare.
- Nxitja e strukturave të pushtetit lokal, për ngritjen dhe fuqizimin e shërbimeve për të 
rinjtë, si dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrje.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 12
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Projekti është në harmoni me studimin e Zonës Funksionale Lezhë. Ai mund të fillojë 
menjëherë pas konsolidimit të strukturave të reja vendore dhe sigurisht që do të ndihmojë 
në përfshirjen e të rinjve.

Ky projekt do të krijojë lidhjet mes të rinjve dhe komunitetit, i cili me anën e të rinjve në të 
ardhmen do të vazhdojë të marrë informacion për projekte të ndryshme të pushtetit lokal 
në këtë kuadër. Grupet e veprimit të të rinjve që do të krijohen, do të vazhdojnë të 
shkëmbejnë informacion mes tyre, duke i kthyer qëndrat sociale në një strukturë aktive në 
qytet. Qëndra rinore do të shërbejë si një pikë takimi dhe aktivitetesh për njësinë vendore. 
Ajo do të mbështetet financiarisht nga njësia vendore, por dhe nga donacione të 
ndryshme 

Projekti është në harmoni me studimin e Zonës Funksionale Lezhë. Ai mund të fillojë 
menjëherë pas konsolidimit të strukturave të reja vendore dhe sigurisht që do të ndihmojë 
në përfshirjen e të rinjve.
Ky projekt do të krijojë lidhjet mes të rinjve dhe komunitetit, i cili me anën e të rinjve në të 
ardhmen do të vazhdojë të marrë informacion për projekte të ndryshme të pushtetit lokal 
në këtë kuadër. Grupet e veprimit të të rinjve që do të krijohen, do të vazhdojnë të 
shkëmbejnë informacion mes tyre, duke i kthyer qëndrat sociale në një strukturë aktive në 
qytet. Qëndra rinore do të shërbejë si një pikë takimi dhe aktivitetesh për njësinë vendore. 
Ajo do të mbështetet financiarisht nga njësia vendore, por dhe nga donacione të 
ndryshme 

Për vetë kërkesën imediate dhe afatet kohore të kufizuara, ky projekt mund të mbështetet 
me grante nga donatore të ndryshëm, si dldp, por dhe nga buxheti i bashkisë. Kjo e fundit 
do të kontribuojë me ndërtesën ku do të vendoset qendra rinore.

Projekti do të zbatohet në Bashkinë Lezhë dhe parashikon një hark kohor prej 9 muajsh.

Kostoja totale e projektit parashikohet në masën 50,000 Euro dhe përfshin ndërhyrjet për 
punimet civile dhe mobilimin.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Nga ky projekt pritet të përfitojnë të gjitha njësitë vendore pjesë e Zonës Funksionale dhe 
komunitetet e tyre. Projekti do të sigurojë:
- Ngritjen e Qëndrës Rinore;
- Përgatitjen e një dokumenti për vlerësimin e situatës së të rinjve në këtë zonë;
- Ngritjen e shërbimeve miqësore për të rinjtë;
- Informimin e publikut, kryesisht të rinjve; 
- 60 të rinj përfitues nga shërbimet e qëndrës;
- Përcaktimi i kalendarit të aktiviteteve për qendrën;
- Organizimi i aktiviteteve me impakt në komunitet.


