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Anketime Rinore
Qendra Youth Act në kuadër të projek�t “YOUth
FOR CHANGE”, realizoi anketën për angazhimin
rinore dhe ak�vitetet vullnetare në Bashkinë e
Kurbinit. Anketa u shpërnda tek nxënësit e gjimnazeve të përfshirë në projekt të cilët u nxitën të
mblidhnin opinionet e të rinjve të tjerë lidhur me
çështjet e sipërpërmentura.
Përfshirja rinore, komunite�, angazhimi vullnetar
etj. janë fraza të cilat diskutohen gjerësisht në
arenën publike, në botën e gjerë të mediave, si
dhe midis studiuesve të disiplinave të ndryshme.
Fusha të ndryshme si mjekësia, treg�a, shkencat
poli�ke, drejtësia, gazetaria, etj., kanë të përfshira
në hulum�met e tyre çështje të ndërlidhura me
komunite�n dhe angazhimin social. Shpesh
ngremë pyetjen nëse të rinjtë sot kanë informacion të mja�ueshëm mbi këto çështje? A janë
ndjerë ndonjëherë ata të përfshirë apo të
angazhuar? A kanë gjetur ata ndonjë zgjidhje të
ndonjë çështjeje nëse kanë ngritur zërin e tyre?
Janë mbledhur rreth 200
anke�me rinore. Pjesëmarrja gjinore në këto
anke�me paraqitet në
graﬁk.
Përpunimi i të dhënave dhe rezultatet e nxjerra
krijojnë një panoramë të qartë mbi situatën aktuale të përfshirjes rinore, angazhimit të tyre në
procese vendimmarrëse.
Lidhur me pyetjen A zhvillohen ak�vitete rinore
në komunite�n tuaj, përgjigjet e marra janë:

Ndërsa pyetja mbi 3 ak�vitete rinore që të rinjtë e
rrethit Kurbin dëshirojnë të realizohen, ka të
dhënat e mëposhtme:

Vetë të rinjtë pjesëmarrës në projekt pohuan se
në një pjesë të mirë të anke�meve vërehet fryma
e tolerancës, e gjithëpërfshirjes dhe e bashkëpunimit në të gjitha grupmoshat dhe kategoritë
shoqërore. Kjo u vlerësua si një pikë e fortë e
shoqërisë së rrethit të Kurbinit. Po, nga ana tjetër,
nga reﬂek�met dhe rivlerësimet e nxënësve në
komunite�n e tyre përkatës u nënvizua fak� se
për një pjesë të mirë të individëve mungonte
informacioni
dhe
rrjedhimisht
edhe
ndërgjegjësimi për të angazhuar në çështje të
ndryshme. Pasivite� dhe mungesa e ak�viteteve
rinore u cilësuan si pika të dobëta të rinisë së
rrethit të Kurbinit. Lidhur me pyetjen se në cilat
fusha do të donin të angazhoheshin vullnetarisht,
të rinjtë shprehen:

Të rinjtë e rrethit Kurbin do të angazhohen në disa
ak�vitete vullnetare në ndihmë të familjeve në
nevojë, e sidomos atyre të prekura nga tërme�.
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REFLEKSIONE RINORE
“Sfidat e Shekullit të Ri”

Kujtim Veseli
Gjimnazi Milot

Kush do ta mendonte që pas zhvillimit të hovshëm të kohës, kulturës dhe njërëzimit, do të
arrinim të përjetonim situatën në të cilën të gjithë jemi të përfshirë, “ne Lu�ën e Tretë
Botërore”. Kjo mund të cilësohet madje edhe më e vësh�ra, sepse askush nga ne nuk është i a�ë
ta shikojë armikun dhe sulmet e �j të vazhdueshme drejt nesh. Në këtë lu�ë nuk ka dallim, ku
dikush arrin të shpëtojë duke mbështetur pushtuesin, apo duke qenë i plo�uqishëm, por të
gjithë e kemi riskun që të përballemi me “të rrezikshmin vdekjeprurës”. Bota po kalon çastet e
saj më të vësh�ra duke pësuar humbje të mëdha nga çdo drej�m. Pandemia ka prekur çdo cep
të saj, madje edhe vendet që më parë mund tu duknin të padukshme. Pas tragjedive të
panumërta, ne ishim të detyruar të hapnim dyert edhe për “mikroskopikun” që askush nuk do
ta besonte që mund të ishte aq i a�ë sa të “paralizonte” në mënyrën më dëshpëruese jetët tona.
Alarmi u ngrit dhe si pa e kuptuar çdo gjë u vulos nën strehëzën e saj, ashtu siç bëmë edhe ne.
Rrjedha e përditshmërisë ndryshoi plotësisht, duke ﬁlluar qe nga shkuarja ne punë dhe shkollë e
deri tek të ushqyerit.Të gjithë përpiqemi të përmbushim sa më mirë rregullat e vetëmbrojtjes.
Madje frika na ka pushtuar së tepërmi dhe me ankth dëgjojmë të rejat më të fundit rreth
situatës pandemike në vendin ku jetojmë dhe jo vetëm. Por a do të ketë një fund kjo lu�ë, ashtu
siç e pat edhe një ﬁllim si pa e kuptuar? A do të jetë njerëzimi i a�ë që ta mposhtë “armikun e
përbetuar”? Them se të gjithë mundemi, por shpë�mi nga kjo lu�ë nuk vjen duke lu�uar, por
duke duruar, duke qëndruar të rrethuar me rregullat mbrojtëse dhe duke besuar në atë pakëz
dritë që arrijmë të shikojmë.

Bota gjithmonë ka vuajtur, madje shumë herë është rrëzuar, por sërish këmi arritur të ngrihemi në këmbë dhe me ndihmën e njëri – tjetrit kemi ndërtuar
nga e para foletë e shembura.
Ndoshta ky mund të jetë fundi për të gjithë ne dhe askush nuk mund ta ndryshojë këtë fakt, por unë jam e bindur që jeta do të ringjallet sërish, sepse
parashikimet po e provojnë këtë gjë.
Ajnshtajni ka thënë qe Lu�ën e Parë dhe Lu�ën e Dytë të gjithe e pamë se si ndodhi, për Lu�ën e Tretë nuk jemi në dieni se në çmënyrë do të ndodhë,
por Lu�a e Katërt do të bëhet me gurë dhe me shkopinj.
Pra pavarësisht çdo gjëje, kjo histori do të vuloset dhe nje e re do të hapet sërish për të gjithë ne.

Vjedhja e femijërisë së një vajze të pafajshme

Romina Imeri
Gjimnazi Milot
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Gjithmonë e kam ditur se kjo botë ka dy fytyra. Ka dy anë krejt të kundërta me njëra tjetrën. Ka anën e mirë
dhe atë anën djallëzore. Jam rritur me këtë ide por kurrë nuk kam menduar deri ku mund të arrijë mizoria
e njerëzve. E këtë mu desh ta mësoja tani. Kulmin e mizorisë ma mësoi një vjedhje. Por jo njëvjedhje
dosido. Vjedhja e fëmijërisë së një vajzë të pafajshme.
Duket e pabesueshme. Një fëmijë që niset në shkollë me qëllim që të rritet e të ndryshojë botën përfundon
e vrarë. Në vendin ku duhet të shkollohej e të bëhej dikushi në jetë një vajzë goditet pabesisht nga jeta!
Një njeri që si rregull mban përgjegjësi për sigurinë e fëmijëve bëhet shkaktar për një grabitje të ulët. Një
person aq i ulët vrau një fëmijë e u tregoi të gjithë shoqërisë sonë pasojat e mentalite�t dhe heshtjes! Një
person që nuk ka epitet të përshtatshëm për ta përshkruar nxorri në pah më së miri ferrin e botës ku po
jetojmë. Kur më pyetën dikur a duhej vendosur dënimi me vdekje u thashë jo , sepse gjithkush ka të drejtë
të jetojë por ai person i ndyrë më tregoi se e kisha gabim! Për një person që prek fëmijët edhe vdekja është
pak!
E ky është realite� i dhimbshëm shqiptar!
Realitet i poshtër ku një i pafytyrë tregon forcën kundrejt një vajze të brishtë! Jam femër por nuk do hesht
deri sa të vdes! Nuk do e ul kurrë kokën para me të fortëve! Nuk do i mbyll kurrë sytë para një padrejtësie!
Jam femer! Sot jam vajza e motra e dikujt, nesër do jem nënë! E unë nuk do të lejoj që nesër femija im të
shtypet para forcës! Sot jam vetëm një pjësetar i shoqërisë dhe si e �llë do lu�oj që heshtja të marrë fund!
Le të reagojmë sa jemi në kohë! Të reagojmë për fëmijët! Të reagojmë për vajzat, për motrat e për nënat!
Të lu�ojmë për femrat! Të dënojmë fëmijërinë e vjedhur!
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REFLEKSIONE RINORE
Kujdesu për veten dhe për ato që rrethojnë,
bashkë do ia dalim
Iku 2019 duke lënë pas tragjedinë e 26 nëntorit, tërme�n e fuqiashëm i cili mori 51 jetë njerëzish të pafajshëm.
Ndenjëm netë të tëra pa gjumë duke shpresur që e njëjta gjë të mos përsëritej.
Ishte mëngjesi i 9 marsit 2020 kur u zbulua i prekuri i parë me COVID-19. Kishim dëgjuar shumë për këtë armik të
padukshëm, por se kishim menduar se mund të vinte aq pranë nesh. Ditët e ﬁllimit ishin shumë alarmante, duke
parë që dhe rastet po shtoheshin cdo ditë e më shumë.
A e vutë re dhe ju se kjo pranverë erdhi shumë e vakët? Besoj se po. Pemët dhe lulet celën përseri duke zyrtarizuar
ardhjen e pranverës, por kjo nuk mja�on. Rrugët bosh, pa harmoninë dhe gjallërinë që i japim vetë ne njerëzit. Zëri
i ëmbël i vogëlushëve mungonte kjo nga pasoja e karan�nimit.
Virusi mbërtheu tërë globin duke prekur shumë persona ku fatkeqësisht një pjesë e tyre dhanë shpirt. Si cdo e keqe
tjetër apo rrezik që po i kanoset plane�t të gjitha kanë një fajtor. Nuk duhet të lodhemi duke hulumtuar në internet
apo në cdo lloj informimi të mundshëm dhe të drejtojmë gish�n diku tjetër. Në fakt gish� duhet drejtuar tek vetë
ne. Ne jemi vetë fajtorët.
Në ras�n e virusit askush nuk duhet të dilte dhe të bënte “të for�n” kundër armikut dhe të rrezikonte të dashurit e
�j. Kujdesi duhej të ishte që në ﬁllimet e perhapjes se �j. Ne vetë mund ta ndalonim që të mos përhapej sepse e
mira e kë�j virusi ishte që nuk përhapej nga ajri.
Nuk duhej të kishim kontakt ﬁzik kjo ishte e gjitha.
Për këtë u vendos dhe karan�na. Të qëndrosh në karan�në do të thotë të jesh i ndarë nga njerëzit e tu të dashur
dhe të qëndrosh i mbyllur ne shtëpi. Ishte më e mira e mundshme që mund të bënim ne si qytetarë për tu kujdesur
për veten dhe të tjerët rreth nesh.
Anxhela Nelaj
Kemi kalur shumë kohë me familjen,por nuk i kemi dhënë dashuri gjyshërve tanë nga frika që na kaplonte brenda
vetes.
Gjatë kësaj periudhe heronjtë tanë ishin mjekët dhe mësuesit tanë të dashur. Mjekët pa asnjë lloj ngurrimi pranuan t’i vijnë në ndihmë popullit te tyre
dhe popullit fqinj Italisë edhe pse ishin shumë të rrezikuar nga virusi pasi ishin ne kontakt të drejtepërdrejtë me pacientët mbartës.
Mësuesit tanë krijuan ura lidhëse virtuale me ne që të mos na mungonte dashuria e tyre dhe dituria e tyre për ne. Për orë të tëra nuk shprehën
asnjëherë lodhjen e tyre. Cdo ditë ngriheshim me përshendetjet e tyre te ëmbla dhe shpresëdhënëse që situata e krijuar do të kalonte.
U jam shumë mirënjohëse mësuesve, mjekëve dhe të gjithë atyre që u munduan që kjo përiudhë të mos ishte shumë e vesh�rë.
Përsëri këto ditë rastet e po rriten,por duhet të tregohemi të kujdesshëm dhe të duruar që në fund të mund të përqafohemi pa asnjë lloj ngurrimi me
të dashurit tanë
Kujdesu për veten dhe për ato që rrethojnë.

I pasuri dhe i varfri
Na ras�s që në rrugë apo në internet të shohim gjëra të ndryshme. Një video
në internet një ditë më preku shumë. Një femijë i varfër po merrte mbeturina
në një kosh pranë një shtëpie madhështore. Fëmija i asaj shtëpie e pa, mbushi
një shportë me mbeturina dhe vaj� e ja coi. Fëmija i varfër e mori për t’u
kthyer më pas me shporten plot lule.
Fëmija i pasur e pyet: -Unë t’a dhashë me mbeturina, � pse ma solle me lule?
Fëmija i varfër i thotë: -“Njeriu jep ate qe ka në zemër!” Njerëzit e mirë
gjithmonë vuajnë dhe lu�ojnë. Cfarë ndryshimi ka nëse je i varfër apo i pasur,
para Zo�t jemi të gjithë njëlloj. Në fund vetëm dhe do të marrim me vete.
Provojeni një herë ta vendosni veten në vendin e tyre, si do të ndiheshit ju po
t’u trajtonin në mënyrë të �llë. Kur na bëhet kjo pyetje të gjithë hesh�m. Kur
të mendojmë t’i bëjmë dicka dikujt si ﬁllim të mendojmë se si do të ndiheshim
në pastaj të veprojme.

Eriola Hysa
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KËSHILLI RINOR KURBIN
Një ndër qëllimet e projek�t është edhe krijimi i modeli të përfaqësimit
të drejtpërdrejtë në pushte�n lokal të një grupi interesi i cili mund të
aplikohet nga bashkia edhe për grupe të tjera interesi.

ROMINA IMERI

DENISA RICA

Gjatë gjithë trajnimeve të realizuara deri në këtë fazë u zhvilluan
disku�me, debate, angazhime ku nxënësit shfaqen:
ambiciet dhe prirjet e tyre në fusha të caktuara.
a�ësitë shoqërore e komunikuese.
a�ësitë e të punuarit në grup.
dëshirën për të folur në publik dhe angazhimet për të
qenë përfaqësues të një grupi më të madh.
Dëshirën për t’u bërë zëri i shokëve dhe shoqeve të tyre etj.

ERIOLA HYSA

ANITA LEKA

Ata arritën, jo vetëm të njohin njëri-tjetrin, por edhe të qartësojnë
mirë mendimet e idetë e tyre rreth çështjeve vendimmarrëse e
angazhimeve qytetare.

ALESIA
NDRECA

Gjatë trajnimit të fundit nxënësit shfaqën forcën e tyre argumentuese
dhe morën pozicione të liderit e të përfaqësuesit rinor.
Nxënësit pjesëmarrës në Këshillin Rinor u vetëkandiduan duke
marrë edhe pëlqimin edhe të të rinjve të tjerë të
shkollës të cilën ata përfaqësojnë.

ALFONS ZYMAJ

Përfaqësia e Këshillit Rinor të rrethit
Kurbin përbëhet nga 19 nxënës
dhe konkre�sht 14 vajza dhe 5 djem.
ANTIGONA
LLOZHI

ARMELA
DEMA

KUJTIM
VESELI

YOUTH
HUB
JONIDA
PAJA

ILDA VUKE

SUELA BROZI

ANXHELA
NELAJ

ARSEN PRENI
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RENIS SULA
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Takime me anëtarë të qeverisjes vendore

Këshillit Rinor i rrethit Kurbin zhvilloi takime online me staﬁn e qeverisjes vendore. Të
rinjtë prezantuan vizionin e tyre për të ardhmen e komunite�t rinor dhe konkre�sht:
Gjithëpërfshirje rinore;
Eksperienca të shëndetshme;
Mundësi të pafundme;
Për të rinjtë ishte hera e parë komunikimi me staf të administratës lokale. Ata bënë të
ditur misionin e Këshillit Rinor i cili synon promovimin dhe dhënien e kontribu�t për
ngritjen e një rrje� të qëndrueshëm rinor.
Përmes disku�meve, të rinjtë shprehën besimin e tyre në përmbushjen e disa vlerave
thelbësore që ky rrjet rinor të jetë i qëndrueshëm dhe efek�v, dhe konkre�sht:
Të dëgjohet dhe të respektohet zëri i rinisë.
Të inkurajohet pjesëmarrja e rinisë në ak�vitete promovuese.
Të mbështeten interesat e rinisë dhe të mbarë komunite�t.
Të krijohet kultura e dialogut rinor.
Të reduktohen barrierat e pjesëmarrjes.
Të mësohet nga eksperiencat për zhvillimin e mirëqenies shoqërore dhe ﬁzike.
Të ndihmohet rinia në zhvillimin dhe përshtatjen e disa sjelljeve që do
t’i lejojnë ata të përballen me kërkesa dhe sﬁdat të ndryshme.
Të nxitet puna në grup rrit e cila mundësitë rekrea�ve për rininë.
Ky takim pa� një rëndësi të veçantë pasi:
Të rinjtë u ndërgjegjësuan mbi rëndësinë e vendosjes së urave të komunikimit me anëtarë
të qeverisjes vendore, si një element i rëndësishëm i bashkëpunimit dhe angazhimit rinor.
Të rinjtë u bënë promotorë të inisia�vave rinore dhe të angazhimit në vendimmarrje.
Anëtarët e staﬁt lokal u informuan mbi misionin e kësaj strukture rinore si element kyç të
zhvillimit të shoqërisë demokra�ke e krijimit të liderave të së ardhmes.
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