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Falenderime
Raporti kombëtar i kërkimit me pjesëmarrje, është një përmbledhje e kërkimeve të realizuara nga të
rinjtë romë dhe jo romë në nivel lokal, në rajonin e Fierit, në qytetin e Pogradecit dhe të Korçës.
Këto kërkime lokale, të realizuara nga vetë të rinjtë, me pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit, kishin si
qëllim identifikimin e problematikave të komunitetit romë në zonat ku zbatohet projekti dhe
adresimin e tyre në strukturat përkatëse lokale.
Raporti kombëtar i kërkimit me pjesëmarrje është fryt i bashkëpunimit të ngushtë mes organizatës
Roma Active Albania, Save the Children, Zyra në Shqipëri dhe konsulentit të jashtëm, të cilët kanë
kontribuar, jo vetëm në hartimin e këtij raporti, por edhe në çdo hap të realizimit të kërkimeve
lokale duke ndihmuar grupet e liderave të rinj për hartimin dhe ndjekjen e metodologjisë përkatëse.
Falenderime u takojnë të gjithë pjesëtarëve të grupeve kërkimore të të rinjve të komuniteteve rome
dhe jo rome, të cilët kanë kontribuar me gjetjet e tyre në këtë raport duke siguruar pjesëmarrje
aktive, përfshirje në takimet në grup dhe në projektin në tërësi. Grupi i të rinjve, Alesion Çela, Altin
Rushit, Andi Ymeri, Anxhela Buzi, Anxhela Nofulla, Anjeza Kazanxhiu, Ardit Kasmollari, Ardita Çela,
Armand Isuf, Asije Ali, Blerta Uthulla, Danjel Hyseni, Denada Koci, Denisa Trimi, Dorina Hajdinllari,
Eglantin Aliko, Eneo Metani, Erion Kullozi, Erald Rushit, Erisa Kazanxhiu, Ervin Sinani, Floresha Ali,
Kristi Mejdani, Kristi Kosina, Makelian Haxhiaj, Mariglen Bino, Mateo Muhaxhiri, Mikelian Selimaj,
Nebi Kazanxhiu, Renart Koci, Romina Lutaj, Rudina Kiptiu, Xhuljano Tifi gëzojnë një mirënjohje të
veçantë për punën e realizuar në gjithë proçesin e kërkimit me pjesëmarrje dhe specifikisht atë të
mbledhjes së të dhënave, analizimit dhe përpunimit të tyre deri në hartimin e raporteve lokale
përkatëse.
Falenderime të veçanta për Roma Active Albania dhe Save the Children për kontributin e
vazhdueshem të dhëne qoftë në realizimin e kërkimeve lokale ashtu edhe në ofrimin e komenteve
dhe rishikimin e këtij raporti.
Së fundi, vlerësim u takon të gjithë aktorëve të përfshirë, të cilët morën pjesë në kërkimet e grupeve
të të rinjve të komuniteteve rome dhe jo rome, fëmijëve, të rinjve, prindërve, anëtarëve të ekipeve
multidisiplinore, organizatave, OJF-ve lokale, si dhe institucioneve publike në nivel lokal.
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Parathënie
Helen I’Anson, Drejtore Vendi e Zyrës Vendore në Shqipëri të Save the Children
Komuniteti rom mbetet një prej grupeve më të cenueshme në rajon. Ata përballen me shumë sfida
që vështirësojnë integrimin e tyre social dhe ekonomik. Zyrtarisht nuk ekziston asnjë dallim në
aksesin për të drejtat e Romëve, megjithatë praktikisht ka diferencim. Komunitetet rome përballen
me një shkallë të përhapur varfërie, marzhinalizim socio-ekonomik dhe diskriminim të shpeshtë,
veçanërisht në lidhje me aksesin në arsim, mbrojtjen sociale, shëndetësinë, punësimin dhe strehimin
e mjaftueshëm.
Çdo ditë Save the Children vëren se fëmijët romë nuk shkojnë në shkollë, qëndrojnë në rrugë. Ne
informohemi se ata nuk kanë mundësi për të pasur akses tek shërbimet e kujdesit shëndetësor,
prindërit romë nuk dinë si të kryejnë kërkime rreth sistemit shkollor në lidhje me të drejtat e tyre.
Të rinjtë nga komuniteti na thonë sesa të pashpresë ndihen rreth të ardhmes së tyre dhe mundësisë
për të pasur një jetesë të denjë ose mundësi të rëndësishme për të kontribuuar ndaj komunitetit dhe
shoqërisë. Kjo është një sfidë mjaft e madhe për të gjithë ne. Save the Children ka punuar me
fëmijët egjiptianë dhe romë për rreth 10 vjet, duke u fokusuar kryesisht tek garantimi i aksesit në
arsim, shërbime sociale, shëndetësore dhe shërbime të tjera publike.
Projekti Liderët – Të Rinjtë Romë në Veprim (LYRA), një prej projekteve që kemi zbatuar gjatë kësaj
periudhe, është iniciativa e parë e këtij lloji në Shqipëri, e cila sjell së bashku të rinjtë romë dhe joromë nga rajoni, me synimin për t’i fuqizuar ata për të identifikuar problemet e përhapura të
përjashtimit dhe diskriminimit me të cilat ndeshet komuniteti rom, dhe për të projektuar dhe
zbatuar masa të realizueshme advokacie për trajtimin e këtyre problemeve nëpërmjet shkëmbimit
dhe formimit të rrjeteve ndërkufitare, angazhimit në organizata të shoqërisë civile dhe advokaci tek
organe shtetërore kombëtare dhe mekanizma ndërkombëtare që trajtojnë çështje rome.
LYRA përdor metodologji pjesëmarrëse novatore, duke theksuar qëndrueshmërinë nëpërmjet
zhvillimit të kapaciteteve, partneriteteve në nivele rajonale, kombëtare dhe lokale dhe fuqizimin e të
rinjve. LYRA do të ndihmojë brezin e ardhshëm të liderëve romë që të kërkojnë dhe ushtrojnë të
drejtat e tyre si qytetarë të barabartë në vendet e tyre, dhe do të ndërtojë marrëdhënie midis të
rinjve dhe komuniteteve rome dhe jo-rome, çelësi për uljen e nivelit të diskriminimit dhe
mosrespektimit.
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Ky raport i studimit me pjesëmarrje, i pari i llojit të vet në Shqipëri, mundëson identifikimin e
çështjeve të përbashkëta lokale dhe kombëtare rome me rëndësi rajonale që gjenerojnë informacion
krahasues për programim dhe advokaci të përbashkët efektive, dhe i jep mundësinë liderëve të rinj
romë t’i sjellin këto çështje në axhendën e agjencive kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare të
fokusuara tek komuniteti rom.
Liderët romë dhe jo-romë patën mundësinë të mblidheshin, të ndanin përvoja dhe të mësonin
nëpërmjet reflektimit dhe analizës kolektive. Ky proces i ofroi liderëve të rinj mundësi për të
mësuar më shumë rreth komuniteteve të tyre dhe problemeve specifike me të cilat përballen.
Nëpërmjet këtij procesi, ata zhvillojnë aftësitë e tyre të të menduarit kritik, vlerësojnë dhe
reflektojnë mbi përvojën e tyre. Liderët e rinj që kryen kërkime fituan dhe përmirësuan aftësitë e
intervistimit dhe njohuri mbi analizën e të dhënave.
Inkurajoj liderët e rinj që të vazhdojnë të shfaqin idetë e tyre të reja, dinamike dhe sfiduese për
Shqipërinë. Për liderët e rinj është thelbësore që të vazhdojnë të fuqizojnë dhe zhvillojnë kapacitetet
dhe kompetencat e tyre për të ndërmarrë masa efektive në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal për
përmirësimin e përfshirjes sociale, mos-diskriminimit dhe mbrojtjes së romëve. Kjo do të ndihmojë
brezin e ardhshëm të liderëve romë për të kërkuar dhe ushtruar të drejtat e tyre si qytetarë të
barabartë në vendet e tyre dhe do të ndërtojë marrëdhënie midis komuniteteve rome dhe jo-rome,
çelësi për të ulur nivelin e diskriminimit dhe mosrespektimit.
Save the Children ka bashkëpunuar me sukses me Roma Active Albania (RAA) gjatë të gjithë
periudhës së zbatimit të projektit. Kjo marrëdhënie bashkëpunuese konsiderohet një element
thelbësor për suksesin e kësaj iniciative. Ekipi i Projektit të RAA-s ka qenë tepër i angazhuar dhe i
gatshëm për të bashkëpunuar me stafin e Save the Children, duke kuptuar qartë se çfarë paraqet dhe
pret nga partneriteti secili partner. Komunikimi i mirë, besimi dhe respekti i ndërsjellë ndërmjet dy
palëve kanë qenë të pranishëm gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të projektit. Save the Children
dhe RAA kanë punuar në mënyrë bashkëpunuese, në bazë të interesave të tyre reciproke dhe kanë
ndarë burimet për të punuar drejt objektivave të përbashkëta për realizimin e punës.
E inkurajoj Roma Active Albania që të vazhdojnë angazhimin e tyre të suksesshëm në programimin
dhe advokacinë e përbashkët efektive, duke i sjellë çështjet përkatëse rome në axhendën e agjencive
kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare të fokusuara në çështje të komunitetit rom.
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Përmbledhje
Projekti LYRA ka përdorur një metodologji gjithëpëfshirëse dhe kreative gjatë punës me liderat e rinj
romë dhe jo romë, duke vënë theksin tek qëndrueshmëria përmes ndërtimit të kapaciteteve,
bashkëpunimit në nivel lokal dhe rajonal, dhe fuqizimin e të rinjve. LYRA ka ndihmuar të rinjtë të
praktikohen në kërkimin e të drejtave të tyre si
qytetarë të barabartë dhe të ndërtojë marrëdhënie
Për hërë të parë, RAA dhe SC mbështesin
midis të rinjve romë dhe jo-romë në komunitete të
një kërkim të këtillë të organizuar nga të
ndryshme, kryesisht në ato zona ku projekti zbatohet.
rinjtë, për të pasur një tablo sa më
Identifikimi i çështjeve që më së shumti shqetësojnë
përfshirëse në adresimin e problemeve që
komunitetet dhe të rinjtë romë në nivel lokal dhe
shqetësojnë komunitetin. Kjo përmes
kombëtar, ka gjeneruar të dhëna krahasuese për
përfshirjes në masë të gjerë të antarëve të
hartimin e programeve efektive, që do të lejojnë të
komunitetit, përmes
kërkimit
me
rinjtë romë të sjellin gjetjet e tyre në vëmendje të
pjesëmarrje.
strukturave shtetërore dhe agjensive të tjera kombëtare
dhe ndërkombëtare.
Kërkimi me pjesëmarrje përfshin procesin
e pjesëmarrjes aktive të antarëve të një
Qëllimi kryesor i Raportit Kombëtar të Kërkimit me
komuniteti në ndryshimin e një situate,
Pjesëmarrje ështe të paraqesë problematikat dhe
ndërkohë që kryen një kërkim dhe
prioritetet nga këndvështrimi i të rinjve dhe të tregojë
adreson çështje domethënëse për
si shfaqen në nivel lokal fenomenet e përjashtimit social,
personat e përfshirë si bashkë-kërkues.
diskriminimit,
mënjanimit,
mospjesmarrjes,
bashkëpunimit, aksesit në shërbime etj të të rinjve në
zonat e Fierit, Pogradecit dhe Korçës.
Ky raport paraqet një përmbledhje të rezultateve të kërkimeve me pjesëmarrje lokale në 5
1
komunitete. Këto kërkime u u bazuan në metodën e kërkimit me pjesëmarrje , të cilat u kryen e u
drejtuan nga pesë ekipe të një grupi prej 25 të rinjsh romë dhe jo romë, duke përfshirë dhe të rinj të
1

Kërkimi me pjesëmarrje është një metodë përfshirjeje, ku grupe të ndryshme mund të organizohen sëbashku për të ndarë eksperiencat
dhe mësojnë përmes reflektimit dhe analizës kolektive. Përfshin përdorimin e një cikli planifikimi, veprimi, vëzhgimi, vlerësimi (duke
përfshirë vetë-vlerësimin) dhe reflektimin kritik përpara se të planifikohen hapat e mëtejshëm. Metoda është përdorur zakonisht, dhe ka
rezultuar me sukses, me komunitetet rome nëpër Evropë, për shembull në Mbretërine ë Bashkuar mbi Fuqizimin e romëve (2009), Bullgari
mbi Segregimin e romëve në geto (2011), Mali i Zi dhe Serbi mbi Qasjen në arsim të fëmijëve romë (2010) dhe në Itali mbi segregimin e
strehimit (2008)
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tjerë në hapat e ndryshme të kërkimit dhe duke rritur numrin e të rinjve në 33. Në çdo komunitet,
grupi i të rinjve u formua pas një proçesi përzgjedhjeje duke plotësuar kriteret për të ndërrmarë
aktivitetet e paracaktuara në projekt. Me çdo grup të rinjsh u konsultua çështja kërkimore,
metodologjia përkatëse dhe plani i kërkimit. Teknika të shumëfishta janë aplikuar në përputhje me
metodologjinë e kërkimit me pjesëmarrje për të mbledhur informacion nga një numër sa më i madh
burimesh dhe duke u këshilluar me informatorë të rëndësishëm duke përfshirë edhe fëmijët e të
rinjtë. Ky proçes në total përfshiu 15 intervista, 6 fokus grupe, 222 pyetësorë të plotësuar, si dhe një
fotoreportazh.
Të rinjtë ritheksuan se komuniteti rom ka vështirësi të integrohet në tregun e punës dhe është i
përfshirë kryesisht në punë informale si riciklim, vetëpunësim në tregti, bujqësi, etj, fakt që lidhet
ngushtë me kushtet e vështira ekonomike dhe interesin dhe mundësinë e ulët për të frekuentuar
shkollën.2

Fotografia: Pjesëmarrësit në trajnimin rajonal “Hapat drejt fuqizimit”, mbi metodat e kërkimit me
pjesëmarrje.
2

http:// www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file1_al_civil-society-monitoring-report_al.pdf
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Në nivel vendor është krijuar një Komitet Koordinues për Programimin, Vlerësimin dhe
Koordinimin e Mbrojtjes Sociale në çdo Këshill Qarku. Gjithashtu, është krijuar një Grup Teknik për
çështjet rome, i përbërë nga përfaqësues të të gjitha njësive administrative që kanë banorë romë,
përfaqësues të Departamenteve Rajonale në varësi të Qeverisë Qendrore, përfaqësues të OJF-ve
rome dhe OJF-ve të tjera përkatëse vendore. Në përgjithësi, të gjitha strukturat e mësipërme
institucionale në nivel vendor janë më të përfshira në koordinimin e masave për zgjidhjen rast pas
rasti të problemeve rome sesa në formulimin, vlerësimin dhe monitorimin e politikave. 3
Ata dolën në konkluzionin se diskrimini, mënjanimi dhe përjashtimi janë tre probleme të cilat duhet
të adresohen urgjentisht qoftë nga strukturat dhe shërbimet shtetërore por edhe nga programet dhe
projektet e shoqërisë civile.
Nga puna e tyre u vu re se të rinjtë e komunitetit rom nuk marrin pjesë në proçesin e
vendimmarrjes në nivel politikë-bërje dhe më gjerë. Ndërkohë që ata adresuan çështje të cilat kanë
nevojë për mbështetje nga pushteti vendor e ai qëndror. Gjithashtu ata vunë re se mungojnë
plotësisht të dhëna të ndara statistikore vendore mbi komunitetin romë dhe të dhënat ekzistuese,
shpeshherë janë kontradiktore.
Të rinjtë bashkëpunuan dhe ndërmorën hapa konkretë drejt vendosjes së urave të komunikimit mes
komunitetit që ata përfaqësonin dhe pushtetit vendor përkatës. Të rinjtë romë dhe jo romë të
përfshirë në kërkim kanë rezultuar produktiv në nismën për adresimin e çështjeve që shqetësojnë
komunitetet ku ata jetojnë.
Institucionet qendrore dhe vendore duhet të jenë të qëllimshëm në hartimin e politikave dhe
ndërmarrjen e programeve dhe inciativave me në qender të rinjtë duke siguruar jo vetëm në rritjen e
nivelit të mirëqënies së tyre por edhe pjesmarrjen e tyre të plotë në proçeset e planifikimit,
vendimarrjes dhe zbatimit të tyre.

3
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Tematikat që të rinjtë adresojnë dhe ngrenë në këtë studim, theksojnë që diskrimini, mënjanimi dhe
përjashtimi janë tre probleme të cilat duhet të adresohen urgjentisht qoftë nga strukturat dhe
shërbimet shtetërore por edhe nga programet dhe projektet e shoqërisë civile.
Një rekomandim tjetër i dalë në përfundim të kërkimeve me pjesëmarrje është ngritja e një bordi
me përfaqësues prindër në çdo shkollë. Bordi i prindërve do të sigurojë ngritjen e strategjive dhe
zgjidhjen e problemeve që lidhen ngushtë me nxënësit e shkollës dhe më gjerë.
Në përfundimi të kërkimit me pjesëmarrje, të rinjtë e përfshirë në kërkim do të punojnë në
bashkëpunim me komunitetet e tyre për planifikimin dhe vënien në praktikë të ndërhyrjeve që
adresojnë çështjet që lidhen me diskriminimin dhe përjashtimin e romëve.

Fotografia: Gjatë trajnimit rajonal “Hapat drejt fuqizimit”, mbi metodat e kërkimit me pjesëmarrje.
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I. Hyrje
Romët jetojnë në Shqipëri për më tëpër se 600 vjet. Ata kanë arritur në Shqipëri para pushtimit
Otoman. Nga kërkimet e bëra supozohet se kanë ardhur nga India pastaj nëpërmjet Ballkanit në
Europë. Origjina e tyre njihet jo për shkak të dëshmive të sakta historike, por kryesisht nga analizat
gjuhësore. Komuniteti Rom jeton pothuajse në të gjitha zonat e Shqipërisë, por më së shumti janë
vendosur në pjesën qendrore dhe juglindore të vendit si edhe në qytetet e mëdha, kryesisht në
grupe të ndara në rrethinat e qyteteve, ose në fshatra të afërta të qyteteve përkatëse. Ato janë
grupuar në katër fise rome – Meckars, Kurtofs, Kabuzis dhe Cergars.4
Për shkak të mungesës së shkollimit, të kualifikimit të nevojshëm si edhe diskriminimit, pozicioni i
tyre në shoqëri është përkeqësuar që prej përmbysjes së .komunizmit. Si rezultat i varfërisë së
krijuar, me një përjashtim të vogël, gjenerata e re e fëmijëve romë, nuk është në gjendje të ndjekë
shkollat duke u përdorur si krahë pune për familjet e tyre. Aktualisht situata ekonomike e romëve të
Shqipërisë dhe kushtet e jetesës janë në nivele shumë të ulta për shkak të papunësisë që është në
shifra disa herë më e madhe se pjesa tjetër e popullsisë shqiptare. Kushtet e shëndetit dhe të
strehimit janë gjithashtu shumë të vështira.
Në studimet ekzistuese gjithashtu shprehet fakti që pjesëmarrja e minoritetit rom në vendimmarrje
dhe politikëbërje është në nivele të ulëta. Raporte të ndryshme theksojnë rëndësinë e diskutimit në
nivel komuniteti i dokumenteve strategjike shtetërore dhe i masave prioritare, nëpërmjet tryezave
rajonale me pjesëmarrjen e liderëve të bashkësisë rome dhe përfaqësuesve të OJQ-ve lokale të
romëve. Pjesëmarrja e romëve është themelore para së gjithash në programimin e masave dhe
monitorimin e progresit në nivel komuniteti. Rrjedhimisht, rekomandohet që OJQ-të (përfshirë
OJQ-të rome) dhe institucionet qeveritare të konsiderojnë ndërmarrjen e veprimeve që nxisin
dialogun në nivel lokal si dhe të vënë aktivitetet e tyre në dispozicion të vlerësimit kritik të
përfituesve të mundshëm5.

4
5
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I.1 Përzgjedhja e të rinjve
Kërkimi i ndërrmarë në kuadër të projektit LYRA në Shqipëri është realizuar me angazhimin e të
rinjve të zonave të Fierit, Pogradecit, dhe Korçës, të cilët ishin përzgjedhur nga një komitet vlerësimi,
i përbashkët i RAA dhe SC, mbi bazën e kritereve të cilat ishin përcaktuar më parë nga ky komitet.
Në përgjithësi në rajon popullatat rome nuk jetojnë në atë që teknikisht përcaktohet si zona rurale,
megjithatë shumë jetojnë në komunitete që nuk janë konsideruar të “urbanizuara”, duke përfshirë zona
informale në periferi të qyteteve. Gjithsesi RAA dhe SC siguruan përfshirje në përzgjedhjen e dy
komuniteteve urbane dhe jo- urbane. Në bazë të kritereve të njehsuara rajonale të zhvilluara gjatë
fazës fillestare, SC dhe RAA rekrutuan 60 të rinj romë dhe jo romë nga komunitetet e synuara, të cilët
morën pjesë aktivisht në projekt në aktivitetet vendore, kombëtare dhe rajonale. Takime në komunitet
dhe kontaktet e shoqërisë civile rome në secilin vend janë përdorur për të shpërndarë informacion mbi
projektin dhe thirrjet për aplikime. Në programet e mëparshme SC dhe RAA kanë mësuar se të
punuarit së bashku ndërmjet të të rinjve romë dhe jo romë . në projekt rrit mirëkuptimin reciprok në
mes të këtyre dy grupeve dhe kontribuon për të thyer stereotipet dhe paragjykimet kundër romëve.
Ajo gjithashtu lehtëson aftësitë në zgjidhjen e problemeve duke rritur bashkëpunimin dhe
bashkëjetesën në harmoni midis grupeve të ndryshme brenda një komuniteti.
Më 1 Maj 2013, përmes aplikimeve të dërguara pranë RAA, u zgjodhën rreth 25 të rinj lider (11
persona nga Fieri, 8 nga Korça dhe 6 nga Pogradeci), për tu përfshirë në projekt si lider të ardhshëm.
Forma u përgatit në gjuhën shqipe, bazuar në kritere të përcaktuara gjatë takimit të komitetit të
RAA dhe SC, në muajin Prill. Forma mblidhte informacion mbi vendbanimin dhe vendodhjen e
aplikantit, moshën, gjininë ashtu si nivelin e edukimit dhe aftësitë gjuhësore. Aftësia për të folur
gjuhën rome ishte një nga pyetjet direkte në formë, për të vlerësuar në këtë mënyrë lidhjen midis
aplikantit dhe komunitetit ku ata jetojnë. Kritere të tjera ishin: përfshirja e të rinjve në aktivetete të
shoqërisë civile, interesi i shfaqur për përfshirjen në projektin LYRA dhe skemat e tyre personale se
si mund ta ndanin informacionin me të tjerët. Gjatë proçesit të përzgjedhjes të grupeve është
respektuar balanca gjinore dhe ajo etnike.
Pjesëmarrësit e grupeve kërkimore në fillim të proçesit shprehën gadishmërinë dhe angazhimin për
vazhdimësinë e zbatimit në praktikë të kërkimit në terren. Gjithësesi përbërja e grupeve kërkimore
gjatë proçesit të punës ka ndryshuar pjesërisht si rezultat i angazhimeve dhe përfshirjes të të rinjve
në kërkim apo aktivitete të tjera. Gjithashtu pjesë e grupit të të rinjve për realizimin e kërkimit u
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bënë dhe anëtarë të rinj jo romë, të cilët shprehën dëshirën dhe interesin për të qënë pjesë e këtij
projekti.

Fotografia: Takime informuese për nisjen e projektit “LYRA “
Në fund të muajit Maj 2013 janë zhvilluar takime informuese mes RAA, SC dhe të rinjve. U vizituan
zonat e paracaktuara, ku u diskutuan format dhe informacionet e ndara mbi qëllimin dhe objektivat
kryesore të projektit. Gjithashtu u zhvilluan takime me të rinjtë për të krijuar një klimë pozitive
mirëkuptimi e bashkëpunimi midis tyre duke nxitur interesin e tyre. Gjatë takimeve të rinjtë janë
informuar për periudhën e zhvillimit të aktiviteteve dhe informacione të tjera që lidheshin me
shkollën dhe angazhimet e tyre. Marrëdhënia me të rinjtë në nivel lokal u sigurua dhe u zhvillua më
tej nëpërmjet takimeve dhe komunikimit të shpeshtë me e-mail, rrjete sociale dhe telefon.
Gjithashtu të rinjtë nga Fieri, Korça dhe Pogradeci morën pjesë në aktivitetin e organizuar në zyrën
e RAA, për të marrë më shumë detaje për projektin.
Gjithsej 65 forma aplikimi u plotësuan në tri zona Fier, Korçë dhe Pogradec. Aplikimet siguruan
informacion në lidhje me profilin e pjesëmarrësve të mundshëm në trajnimin e parë dhe gjithashtu
për aktivitetet në vazhdim. Interes u shpreh edhe nga të rinj që nuk plotësonin kriterin e moshës.
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Tabela 1: Numri i aplikimeve të përzgjedhura sipas zonave të projektit

Zonat/qytetet

Numri i aplikimeve

Numri i të rinjve të
përzgjedhur .

Fier (Baltëz, Roskovec, Levan)

33

11

Korça

17

8

Pogradec

15

6

Gjithsej

65

25

Në Korçë grupi i të rinjve lider përbëhej nga 8 të rinj të cilët gjatë takimeve të zhvilluara treguan
aftësi bashkëpunuese dhe vepruan si një ekip. Në Pogradec, grupi i të rinjve përbëhej nga 6 të rinj të
cilët treguan interes për diskutimin dhe vendosjen brenda grupit të rrugës që do të ndiqnin për
zhvillimin e kërkimit me pjesëmarrje. Në Fier, 11 të rinj, formuan tre grupe kërkimore të vendosur
në tre zona të ndryshme, Levan, Baltëz dhe Rroskovec.

I.2 Trajnime dhe mbështetja e ofruar për grupet e të rinjve
Në fazën paraprake të kërkimit me pjesëmarrje liderat e rinj të përfshirë në këtë proces, patën
mundësinë të trajnoheshin mbi kërkimin me pjesëmarrje, një trajnim 5 ditor “ Hapat drejt fuqizimit” i
mbajtur në Tiranë, i cili mblodhi të rinjtë nga vendet e rajonit ku zbatohej projekti LYRA.
Në këtë trajnim i cili trajtonte temën e Kërkimit me Pjesëmarrje, të rinjtë fituan aftësi praktike, se si
mund të kryhet një kërkim me pjesëmarrje në nivel lokal, aftësi të cilat u transferuan tek të rinjtë e
tjerë, të cilët u përfshinë në realizimin e kërkimit. Për këtë arsye janë organizuar në vijim workshope
dy ditor-e me temë “Kërkim i bazuar në komunitet”, në tre zona Fier, Korçë dhe Pogradec. Në
trajnimet dhe workshopet e realizuara, pjesëmarrësit përfituan aftësitë bazë mbi metodat e
përdorura për kërkim me pjesëmarrje, ndërkohë që të rinjtë kishin nisur punën kërkimore përmes
hartëzimit, i cili u perceptua më shumë si një hartë gjeografike sesa si një tablo informacioni. Më pas,
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gjatë trajnimeve të grupeve të punës, u mundësua një kuptim më i qartë i këtij koncepti dhe u
përmirësuan më tej këto hartëzime duke siguruar të dhëna mbi situata specifike dhe faktorët që
mund të kenë ndikuar në këto situata.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, liderat e rinj kanë marrë pjesë në Konferencën Kombëtare të
realizuar në Gjirokastër, ku RAA paraqiti gjetjet nga Monitorimi i Shoqërisë Civile mbi Planin e
Veprimit të Dekadës Rome. Në këtë konferencë, të rinjtë romë mësuan më tepër rreth metodave të
përdorura për monitorimin, metodat e kërkimit dhe gjithashtu kuptuan përdorimin praktik të
metodologjive që ata më parë kanë eksploruar, siç janë vëzhgimet, intervistat dhe fokus grupet.
Për të qenë më në ndihmë të të rinjve lider, RAA kontraktoi një konsulent kombëtar për kërkimin
me pjesëmarrje në fillim të muajit Nëntor 2013, kjo si nevojë për të mbështetur dhe përkrahur me
njohuri teorike dhe praktike çdo hap të zbatimit të kërkimit me pjesëmarrje për secilin grup të të
rinjve. Gjithashtu u vendos që konsulenti do të përfshihej jo vetëm në shkrimin e raportit kombëtar
të kërkimit, por edhe në mbështetjen e shkrimit të raporteve vendore. Gjithashtu konsulenti
lehtësoi zbatimin e objektivave që lidheshin me kërkimet me pjesëmarrje të të rinjve, duke
udhëhequr grupet e të rinjve për të përcaktuar metodologjitë përkatëse, hartimin e instrumentave,
mënyrën e mbledhjes së të dhënave dhe analizimin e tyre.
Konsulenti i jashtëm në bashkëpunim me të rinjtë romë dhe jo romë, stafin e RAA dhe SC hartuan
metodologjinë, strukturën e raportit të kërkimit vendor dhe atij kombëtar, strukturë, e cila u nda
edhe me vendet e tjera të rajonit, të përfshira në projekt, duke siguruar një njehsim strukture të të
gjithë raporteve vendore dhe kombëtare të realizuara në kuadër të projektit LYRA.
Grupet e të rinjve rom dhe jo rom me ndihmën e konsulentit, hartuan një draft të punës që do të
ndiqnin. Plani ishte i veçantë për çdo grup, duke u konsultuar më secilin prej tyre për çështjet që ata
donin të adresonin dhe që i kishin përcaktuar në vijim të trajnimeve mbi metodologjinë të realizuara
muaj më parë. U realizuan gjithsej 10 takime me grupet, në bazë të një axhende të paracaktuar, ku
secili grup kishte kohën e mjaftueshme për të ndjekur me përpikmëri metodologjinë e ndërtuar në
bashkëpunim me të gjithë aktorët pjesë të projektit.
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II. Konteksti
SC dhe RAA, gjatë periudhës Prill 2013 – Shkurt 2015, po zbatojnë projektin LYRA. Ky është një
projekt rajonal, i zbatuar në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje Hercegovinë, mbështetur nga
Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili synon të fuqizojë dhe të zhvillojë kapacitetet dhe kompetencat
e liderave dhe aktivistëve të rinj romë dhe jo-romë, për të ndërmarrë veprime efektive në nivel
vendor, për të zgjidhur çështje me rëndësi për jetën e përditshme. Projekti rajonal ka në fokus 10
komunitete në tre vende të Ballkanit Perëndimor, respektivisht: Shqipëria (Korça, Fieri dhe
Pogradeci), Bosnja-Hercegovina (Sarajevo, Banja Luka, Tuzia, Bijeljina dhe Mostar) dhe Kosova
(Prizren dhe Gjakovë). Në projekt u përfshinë 60 lider të rinj rom dhe jo rom, ndërmjet të cilëve 25
ishin nga Shqipëria (18 rom dhe 7 jo rom), 15 të rinj nga Bosnja-Hercegovina, dhe 20 të rinj nga
Kosova (15 të rinj rom dhe 5 të rinj jo rom), të moshës 18-26 vjeç, të cilët përfituan direkt nga ky
projekt.
Një objektiv i rëndësishëm i projektit LYRA, është aftësimi i të rinjve romë dhe jo romë për të
identifikuar përmes kërkimit në komunitet, çështje që kishin nevojë të adresohen për të reduktuar
diskriminimin dhe përjashtimin social kundrejt romëve. Gjithashtu, projekti synoi zhvillimin e
ndërhyrjeve të iniciuara nga vetë të rinjtë, mbi bazën e të dhënave të mbledhura gjatë kërkimeve në
nivel vendor, me qëllim për të sjellë ndryshime pozitive në komunitetet e tyre.
Kërkimet mbi komunitetet rome6 kanë treguar se popullsia rome përballet me vështirësi të shumta
si probleme të mëdha sociale dhe kryesisht ekonomike. Shumë prej tyre punojnë në punë informale
dhe për periudha të shkurtra kohe. Pjesa më e madhe e komuniteteve rome kanë ndjekje të ulët të
sistemit arsimor, frekuentojnë klasat fillore dhe më pas e braktisin shkollën, shkak dhe për mungesën
e aftësimit për tregun e punës. Familjet rome punojnë kryesisht në riciklim. Të rinjtë romë janë pak
të informuar për të drejtat e tyre dhe se si ti mbrojnë ato, madje shumë prej tyre janë të
painformuar për konceptin e diskriminimit apo përjashtimit social7. Duke konsideruar rezultatet e
kërkimeve të ndryshme dhe eksperiencat e raportuara nga përfaqësues të komuniteteve rome, të
rinjtë rom kanë mundësinë nëpërmjet këtij projekti të bëhen përfaqësues me të gjitha aftësitë për të
siguruar përfshirjen në jetën sociale në mënyrë të organizuar.

6
7

United Nations Albania - Studim për vlerësimin e nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri, Tiranë, 2012
United Nations Albania - Studim për vlerësimin e nevojave të komuniteteve rome dhe egjiptiane në Shqipëri, Tiranë, 2012
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III. Hartëzimi dhe perzgjedhja e temave te kërkimit
LYRA Projekti LYRA është shtrirë në rajonin e Fierit, qytetin e Pogradeci dhe Korçës, duke
konsideruar se ka një shtrirje të gjerë të komuniteteve rome në këto zona. Rajoni i Pogradecit dhe
Korçës nuk janë përfshirë më parë në projekte të tjera me .fokus të rinjtë romë, arsye që ka shtyrë
në mundësimin e pjesëmarrjes së tyre në këtë projekt. Rajoni i Fierit ka një numër të madh
komunitetesh rome të shtrira në disa zona si Mbrostar, Sektor, Levan, Baltëz, Rroskovec, Drizë etj.
Nga këto rajone janë përzgjedhur tre komunitete Levan, Baltëz dhe Rroskovec.

Fotografia: Momente nga puna – Hartëzimi i Pogradecit
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III.1 Karakteristikat e 5 komuniteteve të përfshira në kërkimin me pjesëmarrje
Pogradec
Pogradeci është një qytet në Shqipërinë jug-lindore, në bregun jug-perëndimor të Liqenit të Ohrit,
me një popullsi prej 38 mijë banorë. Në Pogradec jetojnë 167 familje rome.8 40 fëmijë rom janë në
shkollë 9-vjeçare, 14 nxënës rom janë në gjimnaz 5 në universitet. Pogradeci ka 5 shkolla 9-vjeçare, 2
gjimnaze dhe 1 shkollë profesionale. Bën pjesë në qarkun e Korçës. Qyteti ka një sipërfaqe prej 13
km2. Popullsia rome në qytetin e Pogradecit përbëhej nga 377 të rinj, ndër të cilët 99 janë të
grupmoshës 6-18 vjeç.9 Të rinjtë romë kanë zgjedhur si prioritet temën “Segregimi dhe etiketimi i
shkollës nëntëvjeçare “Kozma Gjok Basho” si shkollë rome”. Braktisja e shkollës për shkak të
etiketimit si shkollë rome, është nxjerrë në pah nga të rinjtë nëpëmjet një proçesi vëzhgimi të shtrirë
në kohë.
Levan, Fier
Komuna Levan është një komunë e madhe prej 5000 banorësh. Komuniteti rom është një nga grupet
më vulnerabël dhe të margjinalizuar në Qarkun e Fierit dhe specifikisht në Komunën Levan. Numri i
përgjithshëm i komunitetit rom është 2500 sipas të dhënave të mbledhura nga të rinjtë romë dhe jo
romë. Nga statistikat e hartëzimit të kyer (UNICEF, 2011) numri rezulton 840 anëtarë të
komunitetit rom. Sipas këtyre statistikave 311 fëmijë e të rinj të komunitetit rom të janë të pa
regjistruar në kopshte, shkolla nëntëvjeçare dhe gjimnaze dhe 143 janë të regjistuar. Numri i
fëmijëve që duhet të ndjekin arsimin e detyruar është më i lartë në këtë Komunë. Të rinjtë romë në
këtë komunitet kanë identifikuar një fenomen që prek rrijten dhe zhvillimin e tyre braktisjes së
shkollës ose mos rregjistrimin në shkollë. Për këtë arsye të rinjtë kanë zgjedhur temën “të kuptojmë
shkaqet e vërteta të braktisjes së Arsimit 9-vjeçar”, në mënyrë që të mund të mblidhnin më tepër
informacionin në lidhje me shkaqet e vërteta si edhe mënyrat për adresimin e tyre.
Baltëz, Fier
Komuna Dërmënas, me qendër fshatin Dërmënas, është njësi administrative e Qarkut Fier. Si njësi
administrative Komuna Dërmënas ka në përberjen e saj 12 fshatra: Muçaj, Baltëz, Hamil, Sulaj,
Radostinë, Dërmënas, Havaleas, Pojan, Kryegjatë, Hoxharë, Povelçe dhe Darzezë. Aktualisht komuna
8

UNICEF - Social Inclusion Data for children in Albania
http://www.sidalbania.org/romamap.php?lang=en&pg=romabyregion&m=vieë&reg=Pogradec
9
UNICEF - Social Inclusion Data for children in Albania
http://www.sidalbania.org/romamap.php?lang=en&pg=romabyregion&m=vieë&reg=Pogradec
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Dërmënas ka një popullsi prej 12500 banorë, ku rreth 300 persona janë të rinj romë dhe jo romë,
shifër që vlen vetëm për fshatin Baltëz. Gjithsej, fëmijë romë të cilët frekuentojnë shkollën
nëntëvjeçare janë 99 (UNICEF, 2011). Një nga shqetësimet e të rinjve në komunën Baltëz në Fier
lidhej me pamundësinë në përdorimin e transportit publik për qëllime të ndryshme si rrjedhojë tema
e tyre e përzgjedhur ishte “Mungesa e transportit publik ndikon në edukimin dhe punësimin e të
rinjve”.
Rroskovec, Fier
Rroskoveci ka një popullsi prej 8700 banorësh, ku 157 banorë10 i përkasin komunitetit rom, të
dhëna të siguruara nga grupi I të rinjve Rroskovec pranë Bashkisë. Burimet kryesore të të ardhurave
të familjeve rome janë nga bujqësia, muzika, shitja e rrobave të dorës së dytë dhe nga riciklimi dhe
mbledhja e hekurit. 10 % e familjeve rome kanë migruar në Greqi gjatë tranzicionit. Të rinjtë në
qytetin e Rroskovecit shpesh janë përballur me mungesën e një ambjeti për të ndjekur aktivitietet e
tyre me qëllim argëtues dhe edukues. Duke konsideruar këtë qëllim ata shpesh me njëri tjetrin kanë
shprehur iniciativën për të lobuar në lidhje me sigurimin e një ambjenti apo qendre të përshtatshme
për të zhvilluar aktivitete. Tema e tyre e përzgjedhur ishte “Ngritja e një qendre rinore për të
rinjtë”.
Korça
Sipas të dhënave të nxjerra nga faqja zyrtare INSTAT, nga kërkimi i Census-it në vitin 2011 rajoni i
Korçës ka një popullsi rreth 90.000 banorë, dhe më specifikisht numri i të rinjve në qytetin e Korçës
me grupmoshë nga 15 – 29 vjeç është 18.575. Sfidat me të cilat të rinjtë përballen sot janë të
fokusuara kryesisht në fushat si: punësimi, arsimimi, strehimi, kriminaliteti, diskriminimi, mungesa e
aktiviteteve kulturore dhe sportive, mospërfshirja e të rinjve në vendimmarrje, korrupsioni,
infrastruktura, etj. “Përfaqësimi i të rinjve romë në vendimmarrje”, është tema e përzgjedhur nga të
rinjtë për të zbuluar se sa të përfshirë janë të rinjë romë dhe jo romë në aktivitetet me qëllim
vendimmarrës në dobi të qytetarëve dhe mirëqënies së tyre.

10

UNICEF - Social Inclusion Data for children in Albania
http://www.sidalbania.org/romamap.php?lang=en&pg=romabyregion&m=view&reg=Pogradec
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IV. Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i Raportit Kombëtar të Kërkimit me Pjesëmarrje është:
Të paraqesë problematikat dhe prioritetet nga këndvështrimi i të rinjve dhe të tregojë si shfaqen në
nivel lokal fenomenet e përjashtimit social, diskriminimit, mënjanimit, mospjesëmarrjes, mungesës së
bashkëpunimit dhe aksesit në shërbime të të rinjve në zonat e Fierit, Pogradecit dhe Korçës.
Grupet e të rinjve kanë dhënë kontributin e tyre, në secilin hap të planifikimit të ndërhyrjeve që ata
bënë dhe si rrjedhojë ky raport është një pasqyrë e gjithë gjetjeve, rekomandimeve, sfidave, arritjeve
dhe pritshmërive të tyre në lidhje me vështirësitë që ata hasin në komunitetet ku jetojnë.
Objektivat:
- Të bëjë një sintezë të gjetjeve të raporteve lokalë si dhe t’i grupojë ato sipas fushave
specifike.
- Të mundësojë që të rinjtë romë dhe jo romë të identifikojnë, përmes kërkimeve
komunitare drejtuar nga vetë ata., çështjet kyç që duhen adresuar me synim që të sjellin
një ndryshim pozitiv për komunitetet e tyre.
- Të fuqizojë liderat e rinj dhe bashkëmoshatarë të tyre përmes rritjes së kompetencave
në kërkimin e zgjidhjeve efikase për probleme të ndryshme vendore, duke ndikuar në
përmirësimin e jetës së përditshme.
- Të stimulojë të rinjtë romë të jenë iniciatorë në analizimin dhe shqyrtimin e
problematikave që ndikojnë dhe prekin komunitetet e tyre.
- Të rrisë njohuritë e të rinjve në lidhje me administrimin dhe organizimin e punës brenda
grupit.
- Të ndihmojë të rinjtë të ndërtojnë dhe të vënë në zbatim metodologjitë kërkimore (për
mbledhjen e të dhënave për cështjet specifike të ngritura.
- Të aftësojë të rinjtë të jenë kërkues në terren duke ndërtuar plane kërkimi dhe
metodologji të mirëfilltë për identifikimin dhe zbulimin e gjetjeve mbi çështje me interes
të komunitetit.
- Sigurimi, përmes rritjes së pjesëmarrjes të të rinjve romë dhe jo romë në shoqërinë
civile dhe fuqizimit të advokacisë rinore, që zëri i liderave të rinj romë të dëgjohet dhe
të merret në konsideratë për hartimin e politikave vendore dhe kombëtare- Krijimin e kanaleve të komunikimit duke pozicionuar të rinjtë si urë lidhëse midis
pushtetit vendor dhe komunitetit.

23

2014 | LYRA: Liderat e Rinj Rom, në Veprim

V. Metodologjia
Përzgjedhja e metodologjisë së përdorur është një nga veçantitë e këtij raporti. Ajo bazohet mbi
hartëzimin dhe kërkimin me pjesëmarrje duke nxitur ndëmarrjen e veprimeve nga aktorët kryesorë
të identifikuar si përgjegjës për situatën. Përveç aspektit shkencor të kërkimit, bazuar mbi parimin e
triangulacionit11 për të marrë të dhëna sa më të sakta, ai bazohet dhe në pjesëmarrjen e gjerë të
komunitetit, i cili propozon drejtpërsëdrejti masat që duhet të ndërmerren për të përmirësuar
situatën. Për rrjedhojë, rekomandimet e dala janë gërshetim i sintezës së të dhënave sasiore e
cilësore të kërkimeve dhe propozimeve të komunitetit.
Subjektet e kërkimit dhe kërkuesit janë të përfshirë në proçesin e reflektimit, të mësuarit dhe
veprimit. Kërkuesit janë ata që do të sjellin ndryshimin dhe që kanë “pushtetin” për ta bërë këtë gjë.
Kërkimi gjithashtu ju ka shërbyer të rinjve romë lider të zhvillojnë aftësi kritike, dhe të vlerësojnë në
praktikë. RAA dhe 33 të rinj12 rom dhe jo rom, nën supervizimin e koordinatorit dhe me ndihmën e
konsulentit kanë punuar së bashku për ndërtimin e metodologjisë, mbledhjen e të dhënave dhe
analizës së të dhënave. Për të qënë efektiv në aftësimin e të rinjve lider si dhe për të zbatuar
prioritetet e tyre në kërkimet e nxitura, u përcaktua një skemë duke adresuar të gjitha çështjet dhe
hapat që do të ndiqeshin si në tabelën 2. Gjithashtu u përcaktua një strukturë për shkrimin
përfundimtar të raportit të kërkimit me pjesëmarrje, si një mundësi referimi për t’u orientuar në
lidhje me mënyrën e të shkruarit dhe të gjithë elementët e rëndësishëm pjesë e raportit të një
kërkimi me pjesemarrje (shiko Aneks 2).
Instrumentat e përdorur për mbledhjen e të dhënave jane; intervista, fokus grup, pyetësor, vëzhgim,
rishikim literature dhe fotoreportazh.
Metodologjia është ndërtuar në përputhje me të gjitha standartet shkencore me të cilat të rinjtë
patën mundësinë të njiheshin jo vetëm gjatë trajnimit rajonal mbi kërkimin me pjesëmarrje, por edhe
gjatë tërë proçesit të kërkimit në sajë të ndihmës dhe mbështetjes të vazhdueshme të ofruar nga
konsulenti, RAA dhe SC.
11

Parimi i triangulimit është një parim i cili shërben për rritjen e besueshmërisë dhe vlefshmërisë së kërkimit. Triangulimi përfshin
përdorimin e tri instrumenteve në të njëjtën kohë në mënyrë që informacioni i mbledhur të konsiderojë këndvështrime të ndryshme të
matshme.
12
Lista e të rinjve lider romë gjendet në Aneks 1.
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Tabela 2: Struktura e ndërtimit të metodologjisë respektive për secilin grup
1. Hartimi i pyetjeve bazë të studimit nga grupi me lehtësim të jashtëm (konsulenti apo
stafi i projektit) bazuar në objektivat e projektit, problematikën e identifikuar si edhe
realitetin në terren
2. Hartimi i pyetësorëve (format e pyetësorëve për t’u përgatitur me të rinjtë gjatë
takimit/ve)
3. Intervista të strukturuara edhe jo të strukturuara
4. Fokus grupe me të rinjtë dhe anëtarët e komunitetit
5. Lexim ose këshillim me dokumentacionin e mundshëm në varësi të tematikës së
përzgjedhur
6. Repotarzh fotografik (Pogradeci)
7. Ndarja e detyrave, përgjegjësive dhe përcaktimi i afateve kohore
8. Përpunimi i të dhënave, identifikimi i gjetjeve, vështirësive etj
9. Hartimi i draftit të raportit
10. Ndarja e gjetjeve të raportit (draft) me të rinjtë apo grupet e interesuara
11. Finalizimi i raportit

V. 1 Zhvillimi i metodologjisë
Trajnim dhe këshillim i vazhdueshëm është siguruar për liderat e rinj, si në fazat e përgatitore të
kërkimit ashtu edhe gjatë proçesit të kërkimit mbi bazën e qasjeve pjesëmarrëse të rë rinjve. Qasja
pjesëmarrëse përfshin:
- përfshirjen e të rinjve dhe komunitetit në çdo hap të kërkimit
- aftësimin e të rinjve për të mbledhur të dhëna dhe për të vendosur për aksionet në vazhdim
- vëmendje për marrëdhëniet midis personit që nkryen kërkimin dhe subjekteve të kërkimit
- puna në grup dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm ka qënë çelësi për çdo hap të ndërrmarë në
kuadër të këtij procesi
- marrja dhe ushtrimi i përgjegjësive nga gjithësecili prej të rinjve
- rezultati i kërkimit është një veprim konkret, ndryshim ose përmirësim në raport me
çështjen e zgjedhur për tu trajtuar
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V.2 Instrumentat e përdorur nga grupet e të rinjve për secilin kërkim me
pjesëmarrje të realizuar:
Tabela 3: Numri i instrumentave matës për çdo grup
Zonat/qytetet

Intervista

Pyetësor

Fokus grupe

Fotoreportazh

Pogradec

5

30

1

1

Korçë

6

80

-

-

Fier/Levan

3

30

2

-

Fier/Baltëz

-

52

2

-

Fier/Rroskovec

1

30

1

-

Total

15

222

6

1

Grupet e të rinjve kanë përzgjedhur një listë me tema, fokus të kërkimit të tyre me pjesëmarrje, të
diskutuara më parë në trajnime të ndryshme në kuadër të projektit LYRA dhe në diskutime në
workshopet lokale të organizuara me të rinjtë gjatë muajve Gusht-Shtator 2013.
Tabela 4: Numri i takimeve me të rinjtë rom dhe jo rom sipas zonave të kërkimit.
Grupi i të rinjve

Nr i të rinjve

Nëntor

Dhjetor

Pogradec

5

1

1

Korçë

7

1

1

Fier/Levan

6

2

Fier/Baltëz

10

2

Fier/Rroskovec

4

2

Gjithsej

26

32

8

2
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Çështjet e përzgjedhura për tu adresuar nga të rinjtë janë si më poshtë:
Tabela 5: Temat e përzgjedhura nga grupet e të rinjve







Pogradec: Segregimi dhe etiketimi i shkollës nëntëvjeçare “Kozma Gjok Basho” si shkollë
rome.
Levan, Fier:Të kuptojmë shkaqet e vërteta të braktisjes së Arsimit 9-vjeçar
Korça: Përfaqësimi i të Rinjve Romë në Vendimmarrje
Baltëz, Fier: Mungesa e transportit publik ndikon në edukimin dhe punësimin e të rinjve
Rroskovec: Ngritja e një qendre rinore për të rinjtë
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VI. Përmbledhje e kërkimeve vendore
VI.1 Rezultatet e kërkimit me pjesëmarrje Pogradec
Titulli: “Segregimi13 dhe etiketimi i shkollës nëntë-vjeçare “Kozma Gjok Basho” si shkollë rome”
Periudha: Kërkimi është zhvilluar në periudhën Nëntor 2013 – Dhjetor 2013
Përqasja kërkimore: Në Pogradec jetojnë 167 familje rome14. 40 fëmijë rome janë në shkollë 9vjecare, 14 nxënës rome janë në shkollë te mesme (gjimnaz) dhe 5 në universitet. Pogradeci ka 5
shkolla 9-vjeçare, 2 gjimnaze dhe 1 shkollë profesionale. Segregimi dhe etiketimi i shkollës “Kozma
Gjok Basho” si shkollë rome është problematikë që shqetëson jo vetëm komunitetin rom, por dhe
atë të mazhorancës. Për këtë arsye, shumë prindër preferojnë t’i çojnë fëmijët në shkollat e tjera dhe
disa të tjerë i heqin nga shkolla. Komuniteti romë është më i përfshirë në këtë problematikë, sepse
përballet me realitetin e diskriminimit, duke u etiketuar si shkollë rome, duke na shtyrë të mendojmë
për një rast segregimi, ku në të vërtetë vetëm 10% e nxënësve janë rom, faktor që duhet marrë në
konsideratë gjatë përpunimit dhe analizimit të të dhënave. Përveç këtij problemi kjo shkollë ka dhe
shumë probleme të tjera, si për shembull infrastruktura. Mungesa e saj krijon vështirësi të shumta
dhe largimin e shumë nxënësve nga kjo shkollë. Grupi i të rinjve vendosi që të kryejë një kërkim mbi
arsyet se përse prindërit i transferojnë fëmijët në shkolla të tjera, cilat janë arsyet që i shtyjnë ata,
me ndihmën e intervistave, pyetësorëve dhe fokus grupeve.

13

Segregim - koncept që përdoret për të ndihmuar, shpjeguar pabarazitë, kufizon mundësite dhe kufizon lirinë e njerëzve që nuk i përkasin
një grupi dominant
14
UNICEF - Social Inclusion Data for children in Albania, 2011
http://www.sidalbania.org/romamap.php?lang=en&pg=romabyregion&m=view&reg=Pogradec

28

2014 | LYRA: Liderat e Rinj Rom, në Veprim
Tabela 6: Numri i fëmijëve rom të regjistruar në shkollën nëntë-vjeçare15

Gjinia/Klasa
Total

Kl
1
4

Kl
2
1

Shkolla
Kl 3

nëntëvjeçare
Kl 4

“Kozma
Kl 5

Gjok
Kl 6

Basho”
Kl 7

3

0

0

2

2

Kl
8
2

Kl
9
4

Total
18

Metodologjia:
Me të rinjtë e komunitetit romë në Pogradec në takimin e parë u realizua proçesi i njohjes dhe
informimit të qëllimit kërkimit me pjesëmarrje. Grupi shfaqi interes të lartë për të bashkëpunuar si
grup dhe për të kryer një punë të koordinuar me qëllim adresimin dhe ngritjen e zërit për çështje që
shqetësojnë komunitetin e tyre. Grupi ishte i pavendosur në lidhje me fokusin e kërkimit që do të
realizonin. Ata diskutuan pika të ndryshme duke shprehur aktivizëm dhe eksperiencat e tyre në lidhje
me këto pika. Ishte e vështirë për ata të arrinin në një konkluzion për çështjen më të rëndësishme,
edhe pse liderët në ëorkshop-et dhe trajnimet e mëparshme e kishin përcaktuar me përafërsi
prioritetet e tyre në komunitet.
Proçesi i ndërtimit të strukturës dhe metodologjisë së kërkimit ka zgjatur në një hark kohor 6
mujor, që nga trajnimi i parë i të rinjve gjatë muajit Qershor 2013, deri në finalizimin e metodologjisë
në Nëntor, ku secili grup nëpërmjet trajnimeve dhe .ëëorkshop-eve të ndjekura ka mundur të
kuptojë dhe praktikojë dijet e fituara duke adresuar tema vërtet shqetësuese për komunitetet e tyre.
Ndërtimi i formave të intervistimit dhe pyetësorëve u realizua nga të gjithë anëtarët e grupit me
ndihmën e konsulentit dhe më pas u ndanë detyrat dhe përgjegjësitë për secilin anëtar të grupit.
Objektivat
- Të identifikojnë disa nga shkaqet që shtyjnë që shkolla nëntëvjeçare të segregohet;
- Të kuptojnë arsyet e mundshme që nxënësit i ka shtyrë të braktisin shkollën;
- Të zbulojnë disa nga mënyrat për shmangien e largimit të nxënësve nga shkolla;
- Të aftësojë të rinjtë për adresimin e problematikës që shqetëson komunitetin e ku të rinjtë
jetojnë;
15

UNICEF - Social Inclusion Data for children in Albania, 2011
http://www.sidalbania.org/romamap.php?lang=en&pg=romabyregion&m=view&reg=Pogradec
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- Të analizojnë arsyet e mungesës së investimeve në këtë shkollë për një periudhë shumë të gjatë;
- Të zbulojë disa nga planet e mundshme për investime në këtë shkollë nga pushteti vendor.
Hipotezat
 Etiketimi i shkollës 9-vjeçare “Kozma Gjok Basho” si shkollë rome.
 Mungesa e një infrastrukture të posaçme është problem që prek jo vetëm komunitetin rom,
egjyptian por dhe atë të mazhorancës.
Metodologjia e përdorur për mbledhjen e të dhënave lidhur me çështjen kërkimore të ngritur nga
skuadra e Pogradecit ka konsistuar si më poshtë:
1. Pyetësor:
-Pyetësor për nxënësit që frekuentojnë shkollën “Kozma Gjok Basho”. Ky pyetësor përbëhej nga 10 pyetje
i zhvilluar me 20 nxënës të moshës 11-14 vjeç. Subjektet përfaqësonin të tre komunitetet rom,
egjyptian dhe nga mazhoranca, duke përfshirë 10 femra dhe 10 meshkuj. Nga ky instrument u arrit
në konkluzionin se pjesa më e madhe nxënësve kishin marrëdhënie shumë të mira me mësuesit.
Nxënësit kanë pranuar se arsyet kryesore të konflikteve ishin mos realizimi i detyrave që iu jepen
nxënësve, dhe konfliktet me bashkë-moshatarët. Gjithashu nxënësit janë shprehur se dallimet që
bëhen nga mësuesit për nxënësit e grupimeve të ndryshme janë të ralla, të drejtat respektohen.
-Pyetësor me fëmijët që janë larguar nga shkolla “Kozma Gjok Basho”. Ky pyetësor përmbante 7 pyetje,
ku një pyetje ishte e hapur. U shpërndanë 10 pyetësorë, 5 ishin për femra dhe 5 për meshkuj. Nga ky
pyetësor rezultoi se pjesa më e madhe e fëmijëve janë larguar nga kjo shkollë për shkak të kushteve
jo të mira, mësimdhënies jo shumë të mirë dhe të mosmarveshjeve me mësuesit dhe me
bashkmoshatarët.
-Pyetësor për prindërit që kanë fëmijë në shkollën “Kozma Gjok Basho”. Nga pyetësoret e zhvilluar në
qytetin e Pogradecit ku target grupi ishin prindërit e fëmijëve që frekuentonin shkollën 9 vjeçare
“Kozma Gj. Basho”, arritën të analizonin që marrëdhëniet midis prindërve dhe mësuesve ishin të
mira dhe nuk kishte diferencë nëse mësuesit ishin meshkuj apo femra. Gjithashtu nuk u konstatua
nga të rinjtë, diferencim në trajtimin e prindërve romë dhe jo romë nga na e mësuesve.
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2. Intervista:
- Intervistë me drejtorin e shkollës “Kozma Gjok Basho”
- Intervistë me specialist të arsimit
- Intervistë me specialist në departamentin e urbanistikës
- Intervistë me kryetaren e bordit të prindërve
- Intervistë me prind që nuk e ka çuar fëmijën në shkollën 9-vjeçare “Kozma Gjok Basho”
3. Fokus grup
Fokus grupi është organizuar me disa të rinj, të cilët kanë qënë nxënës të kësaj shkolle dhe janë
plotësisht në dijeni për gjendjen që ndodhet sot shkolla “Kozma Gjok Basho”. Qëllimi i këtij fokus
grupi ka qënë ndarja e eksperiencave dhe rekomandimeve të pjesëmarrësve që kanë braktisur
shkollën nëntëvjeçare objekt i kërkimit me njëri tjetrin.
4. Reportazhi fotografik
Reportazhi fotografik u realizua për të parë kushtet e shkollave të qytetit dhe për të bërë dallimin
me shkollën “Kozma Gjok Basho”. Rezultoi se shkollat e tjera i kanë kushtet disa herë më të mira
në krahasim me shkollën “Kozma Gjok Basho”. Ky instrument është përdorur vetëm nga grupi i
Pogradecit si një mjet konkret për të bërë krahasimin me ndihmën e fotografive midis infrastukturës
së shkollave të tjera në qytetin e Pogradecit.
Gjetje: Grupi i të rinjve pas mbledhjes së të dhënave nëpërmjet formave të sipërpërmendura, kanë
arritur të nxjerrin disa rezultate, të cilat mund shërbejnë si referencë për lindjen e rekomandimeve
konkrete. Rekomandimet mund të adresohen në drejtimin e duhur dhe të përcjellin shqetësimet dhe
problemet e komunitetit në fjalë.
- Largimi i nxënësve nga shkolla ndodh për shkak të kushteve jo të mira të shkollës dhe ambjenteve
të saj.
- Në këtë shkollë vetëm 10% e nxënësve jane rom, ndërkohë etiketimi ekziston për shkak të
pozicionimit gjeografik dhe mungesës së investimeve.
- Cilësia e mësimdhënies në këtë shkollë nuk ndryshon krahasuar me shkollat e tjera nëntëvjeçare.
- Nuk ka pasur investime prej 40 vjetësh në shkollën nëntëvjeçare, dhe pse ekziston një një projekt
plan për ristrukturimin e saj.
- Nga raportimet e mësueve në të kaluarën diskriminimi ka ekzituar në nivele më të larta, por me
kalimin e kohës, ka pësuar ndryshime pozitive.
- Në shkollë nuk funksionon bordi i shkollës.
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Arritje:
- Është hera e parë për të rinjtë romë pjesë të grupit që realizojnë një punë kërkimore,
- Aftësimi i të rinjve romë dhe jo romë të punojnë në grup,të jenëpjesë e dinamikave të grupit,
funksionimi brenda grupit,
- Aftësimi i të rinjve rom dhe jo rom për të ndërmarë iniciativa të tjera kërkimore,
- Ngritja e çështjeve problematike, adresimi dhe mbledhja e të dhënave në lidhje me shkaqet dhe
pasojat.

Fotografia: Shkolla 9-vjeçare “Kozma Gjok Basho” krahasur me një tjetër shkollë “Koli Koci” – fotografi
të bëra nga të rinjtë e Pogradecit
Sfidat:
- Mungesa e informacioni në institucionet lokale lidhur me komunitetin romë për të kërkuar
informacion në lidhje me ecurinë e këtij problemi në vazhdimësi,
- Pamundësia për të zhvilluar intervistën me bordin e prindërve në shkollë, pasi realisht ky bord
nuk është mbledhur ndonjëherë,
- Mungesa e eksperiencave të mëparshme,
- Vështirësi teknike për shkrimin e raportit të kërkimit me pjesëmarrje,
- Mungesa e një ambjenti të përshtatshëm për mbledhjen e grupit.
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Rekomandimet:
- Përmirësimi i kushteve të shkollës, në mënyrë që të ulet numri i fëmijëve që largohen nga kjo
shkollë.
- Ngritja dhe funksionimi i bordit të shkollës, ku të stimulohet dhe pjesëmarrja e prindërve rom.
- Organizimi i aktiviteteve jashtëshkollore dhe ndërshkollore, gjithëpërfshirëse më qëllim zbutjen e
stereotipeve dhe etiketimeve që ka kjo shkollë.
- Prezantimi dhe diskutimi në masë të gjerë i projekt-planit për këtë shkollë.

Plane për të ardhmen
Skuadra e kërkimit ka përcaktuar hapat e mëposhtme si plane për tu ndërmarrë nga vetë ata:
- Të lobojnë për të ndihmuar shkollën të frekuentohet nga të gjithë nxënësit pa dallim etnie, race,
etj. Gjithashtu të lobojnë për rindërtimin dhe përmirësimin e kushteve të mësimdhënies pranë
institucioneve;
- Të tejkalojnë sfidat që kanë hasur, kjo eksperiencë ka shërbyer si një proçes nxënie për fitimin e
shumë shprehive të reja, si rrjedhojë dhe me përballjen me vështirësi të përmendura më sipër;
- Të rinjtë sugjerojnë sa më shumë trajnime në lidhje me rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të
tyre në fushën e kërkimit dhe adresimit e advokimit të suksesshëm të çështjeve me interes;
- Të advokojnë ndër aktorë të ndryshëm për zgjidhjen e problemit, duke e adresuar në mënyrë të
vazhdueshme;
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VI.2 Rezultatet e kërkimit me pjesëmarrje Levan, Fier
Titulli: “Të kuptojmë shkaqet e vërteta të braktisjes së arsimit 9-vjeçar në komunën Levan, Fier”
Periudha: Kërkimi për braktisjen e shkollës ka nisur në muajin nëntor 2013 dhe ka përfunduar në
muajin Dhjetor 2013.
Përqasja kërkimore:
Grupi i të rinjve romë dhe jo romë, në qarkun e Fierit, komuna Levan, kanë zhvilluar kërkimin me
fokus zbulimin e faktorëve që ndikojnë në fenomenin e braktisjes së shkollës (arsimi i detyruar). 11
të rinj rom dhe jo rom, të cilët kanë braktisur shkollën në moshën e fëmijërisë, kanë shprehur
dëshirën për tu rikthyer në shkollë, por sistemi arsimor, shkolla nuk i ka lejuar. Nisur nga ky
shqetësim me të cilin ata vetë janë përballur, grupi i të rinjve kanë ndërmarë një kërkim në
komunitetin e tyre duke intervistuar mësues, specialist të edukimit si dhe kanë realizuar fokus grupe
e takime me aktorë të rëndësishëm për të kuptuar fenomenin e braktisjes së shkollës kryesisht nga
komuniteti rom. Grupi i të rinjve mendon se arsimimi është baza e një shoqërie të qytetëruar dhe të
integruar.
Metodologjia:
Për grupin e të rinjve romë dhe jo romë u ndërtua një skemë për ndjekjen dhe zbatimin e kërkimit
në terren. Pjesë e metodologjisë dhe zbatimit të skemës së ndërtuar për çështjen kërkimore të
zgjedhur është edhe ngritja e kapaciteteve për të punuar në grup, për të bashkëpunuar me aktorë të
ndryshëm si dhe për të njohur teknikat dhe mënyrat e përfshirjes në subjekteve në proçesin
kërkimor. Fillimisht u realizua identifikimi i numrit të fëmijëve që kanë braktisur shkollën, nëpërmjet
vizitave në 300 familje rome, duke vijuar me hartimin e pyetësorëve për fëmijët. Janë zhvilluar dy
fokus grupe me prindërit dhe fëmijët, ku janë diskutuar shkaqet e braktisjes së shkollës dhe
rëndësinë e arsimimit, njëkohësisht duke ndërgjegjësuar prindërit për shkollën. Në kërkimin me
pjesëmarrje u intervistuan disa aktorë kyç që ndikojnë direkt ose në mënyrë indirekte në arsimimin e
fëmijëve rom dhe jo rom, si për shembull prindërit, drejtor i shkollës nëntëvjeçare “Dino Ismaili”,
mësues dhe një punonjëse e DAR.
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Metodologjia përfshin përdorimin e formave të mëposhtme të instrumentave:
- Vëzhgim
- Pyetësor me fëmijë që kanë braktisur shkollën (56 fëmijë të cilët e kanë braktisur shkollën, të
identifkuar në terren nga të rinjtë)
- Intervista me drejtorin e shkollës “Dino Ismaili”
- Intervista me punonjës të Drejtorisë Arsimore Rajonale
- Intervista me mësues
- Fokus grupe me prindërit dhe me fëmijët
- Rishikim literature
Të rinjtë fillimisht kanë bërë kërkime për të kuptuar fenomenin dhe për tu njohur më nga afër me
objektin e kërkimit, kanë marrë informacione nga komuna për numrin e popullsisë si dhe
informacione të nevojshme mbi popullsinë kryesisht me etni rome. Në mungesë të statistikave të
sakta për numrin e fëmijëve te komunitetit rom që kanë braktisur shkollën në Komunën e Levanit,
lindi nevoja që grupi i të rinjve romë dhe jo romë të identifikonte numrin e fëmijëve që kanë
braktisur shkollën. Grupi i të rinjve zhvilloi një vlerësim në të gjitha familjet rome të vendosura në
komunën Levan, dhe identifikoi se rreth 300 familje rome kanë anëtarë në familjen e tyre që kanë
braktisur shkollën fillore. Njëkohësisht me identifikimin e numrit të fëmijëve që kanë braktisur
shkollën, janë bërë takime dhe fokus grupe me prindërit dhe fëmijët.
Gjetjet:
- Numri i fëmijëve që kanë braktisur shkollën është 56 fëmijë të komunitetit Rom, në 300 familje
të vizituara derë më derë. Mosha e tyre është 13-15 vjeç, dhe kryesisht janë femra.
- Faktorët kryesorë që kontribuojnë në braktisjen e shkollës janë gjendja e ekonomike, rreziku për
kalimin e rrugës kombëtare (fëmijët që frekuentojnë shkollën duhet të kalojnë çdo ditë rrugën
kombëtare për të shkuar në shkollë, e cila ka shumë trafik edhe aspak siguri qoftë në
infrastrukturë apo edhe në shenja ndihmuese) e cila ndan qytezën në mes, si edhe vështirësitë në
mbarëvajtjen në mësime.
- Komuniteti rom në Levan i ka të kufizuara mundësitë e punësimit për shkak të mungesës së
kualifikimit profesional dhe diskriminimit.
- Shumica e anëtarëve të komunitetit rom janë të varur nga puna jo formale.
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Arsyet e braktisjes se shkolles nga femijet
Gjendja ekonomike
Rrezikeshmeria e
kalimit te rruges nga
makinat, 10

Gjendja ekonomike ,
10

Mentaliteti
Emigrimi

Largesia e shkolles, 3

Largesia e shkolles

Mentaliteti , 5
Emigrimi , 2

Rrezikeshmeria e kalimit te rruges
nga makinat

Grafiku 1: Arsyet e braktisjes së shkollës nga fëmijët
Nga grafiku rezulton se ka disa arsye që i shtyjnë fëmijët të braktisin shkollën, duke përfshirë
gjendjen e vështirë ekonomike dhe rreziku i lartë që ekziston gjatë kalimit të rrugëve dytësore, këto
janë dy arsyet më të shpeshta të shprehura nga fëmijët. Arsyet e braktisjes së shkollës ishin disa, nga
30 pyetësorë të shpërndarë përgjigjet në tabelën e mëposhtme janë më të ndeshura.
Tabela 7: Shpërndarja e arsyeve të dhëna nga fëmijët
Nr
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Arsyet e braktisjes së shkollës

Numri i personave

Përqindjet

1

Gjendja ekonomike

10

33.3%

2

Mentaliteti

5

16.7%

3

Emigrimi

2

6.7%

4

Largësia e shkollës

3

10%

5

Rrezikshmëria e kalimit të rrugës
nga makinat
Gjithsej

10

33.3%

30

100%
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Gjithashtu rreth 50 % e të anketuarve deklaruan se do të dëshironin që të rikthehen sërish në
shkollë.
Arritjet: Realizimi i këtij kërkimi mundësoi identifikimin dhe kuptimin e faktorëve që ndikojnë në
braktisjen e shkollës. Grupi i të rinjve rom dhe jo rom ka identifikuar numrin e fëmijëve që kanë
braktisur shkollën 9–vjeçare dhe kanë arritur të vënë në zbatim njohuritë e fituara gjatë trajnimeve
dhe ëorkshop-eve mbi teknikat e intervistimit, fokus grupeve etj.
-

Diskriminim nga institucionet që kanë për detyrë zgjidhjen e problemeve të këtij komumiteti në
këtë komunë.
Jetesa në lagje të segreguara nga maxhoranca
56 fëmijë romë kanë braktisur shkollën për shkaqe të ndryshme të cilat janë:
Kushtet ekonomike
Infrastuktura
Mentaliteti
Neglizhenca e mësuesve dhe mungesa e ndihmës së tyre pas orëve të mësimit

Sfidat:
- Aftësitë në përdorimin e kompjuterit dhe aksesi / mundësia e përdorimit të tij.
- Mungesa e eksperiencave të mëparshme, sidomos në përpunimn dhe interpretimin e të dhënave.

Rekomandime:
- Minimizimi i fenomenit të braktisjes së shkollës dhe rikthimi i fëmijëve në bankat e shkollës për
ata fëmijë që shprehin dëshirën për ta vazhduar atë.
- Gjetjave e formave sa më interesante dhe të veçanta për të ndërgjegjësuar komunitetin dhe për
të përcjellë mesazhin e përfitimeve nga frekuentimi i shkollës.
- Ofrimi i mbështetjes përmes klasave suplementare për mbarëvajtjen në mësime.
- Rikthimi i nxënësëve në shkollë përmes programeve të shanseve të dyta.
- Përmirësimi i infrastukturës, në mënyrë që fëmijët të kenë më shumë akses në shkollë.
- Sensibilizim i prindërve për vlerat e edukimit dhe ndjekjes së shkollës si dhe sensibilizimi i
mësuesve për të mos i neglizhuar fëmijët.
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VI.3 Rezultatet e kërkimit me pjesëmarrje Baltëz, Fier
Titulli: “Mungesa e transportit publik ndikon në edukimin dhe punësimin e të rinjve”
Periudha: Kërkimi është zhvilluar nga Nëntor 2013 – Dhjetor 2013
Përqasja kërkimore: Të rinjtë kanë vlerësuar disa probleme kryesore që shqetësojnë banorët e
fshatit Baltëz si, mungesa e transportit publik, mungesa e ujit të pijshëm, mungesa e koshave të
plehrave dhe infrastuktura e rrugëve. Si rrjedhojë, 11 vajza të cilat frekuentonin kurse profesionale,
kanë refuzuar mundësitë e punësimit në Fier, për arsye të mungesës së transportit publik pas orës 8
të mëngjesit. I njëjti fakt ka ndikuar edhe tek nxënësit në frekuentimin e shkollës. Grupi i të rinjve
vendosi të hartojë një pyetësor për të kuptuar shkallën e përhapjes së problemit, gjithashtu të
organizonte fokus grupe për diskutimin e mundësive me aktorë të rëndësishëm në nivel institucional
dhe kompanitë e transportit
Metodologjia: Problematikat e vlerësuara nga grupi i të rinjve, kanë orientuar dhe punën e tyre në
përzgjedhjen e instrumentave për mbledhjen e të dhënave. Iniciativat për adresimin e çështjes së
mungesës së transportit publik, lindi gjatë analizës së situatës dhe faktorëve që ndikojnë në edukimin
e të rinjve. Për të mbledhur më tepër informacion në lidhje me situatën e sipërpërmendur u përfshi
fokus grupi me gratë dhe një fokus grup me të rinjtë. Është zhvilluar një intervistë me kryetarin e
Komunës Baltëz si dhe pyetësorë në terren nga të rinjtë.
Për mbledhjen e të dhënave janë përdorur teknikat e mëposhtme:
- Intervista me Kryetarin e Komunës
- Fokus grupe : Në këtë proçes janë përfshirë të gjithë anëtarët e komunitetit që janë në kontakt
me fenomenin në fjalë. Gjatë proçesit të kërkimit me pjesëmarrje janë zhvilluar dy fokus grupe:
o Takimi i parë u zhvillua me të rinjtë e këtij komuniteti
o Takimi i dytë i realizuar me gratë dhe infermieren e komunitetit
- Pyetesorë
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Grupi i të rinjve hartoi një pyetësor, i cili u plotësua nga anëtarë të komunitetit në komunën Baltëz.
52 persona (31 meshkuj dhe 21 femra) kanë plotësuar pyetësorin për të mbledhur informacion në
lidhje me ndikimin e mungesës së transportit publik tek të rinjtë.
Gjetje: Nga të dhënat e përpunuara nga pyetësorët ka rezultuar se mungesa e transportit publik ka
ndikim të lartë në çdo fushë të jetës, ku përqindjen më të lartë e zënë problemet shëndetësore, të
edukimit dhe nevojat e tjera. Duke qënë se qendrat shëndetësore ndodhen larg vendbanimeve,
transporti urban nga pjesa më e madhe e komunitetit nevojitet si mjet i domosdoshëm transporti
për shërbime të ndryshme shëndetësore, kryesisht në raste emergjencash. Gjithashtu transporti
publik rezultoi që është i domosdoshëm për nxënësit në shkollë dhe çështje personale. Gjithashtu të
rinjtë mund të gjejnë mundësi punësimi në qytet por nuk i shrytëzojnë si rezultat i mungesës së
transportit.
Tabela 8: Përdorimi transportit publik gjatë një muaji
Koha e frekuencës së transportit
publik

Nr i përgjigjeve

1-5 herë në muaj

6

6-10 herë në muaj

26

11- ose më shumë herë në muaj

20

Gjithsej

52

Gjithashtu dhe shpenzimet që kryhen për transportin alternativ janë të konsiderueshme në krahasim
me të ardhurat modeste të banorëve. Mbi 53.90% e të intervistuarve deklaruan që shpenzonin mbi
2000 lekë në muaj për të lëvizur për arsye të ndryshme nga fshati drejt qytetit dhe kryesisht kjo
shifër është raportuar nga të rinjtë që vazhdojnë shkollën. Mbi 90% e të intervistuarëve deklarojnë
që do ishin mëse të kënaqur që të kishin një mjet transporti urban të paktën një herë në 2 orë.
Nevoja për përdorimin e këtij shërbimi nevojitet të paktën çdo dy orë.
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Tabela 9:Zgjedhja e kohës për nevojën për transport publik
Koha e frekuencës së
transportit publik

Nr i përgjigjeve

Çdo dy orë

44

Çdo 3 orë

4

Çdo katër orë

4

Gjithsej

52

Arritje:
Grupi ka arritur gjatë këtij kërkimi:
- Të organizohet në formën e një grupi me një mision të përbashkët, adresimin e çështjes së
transportit publik;
- Të arrijë të evidentojë edhe probleme të tjera që e shqetësojnë komunitetin ku ata jetojnë në
përditshmërinë e tyre;
- Të bashkëpunojë si një grup mes të rinjsh, duke lehtësuar punën e njëri tjetrit;
- Të zhvillojnë aftësi për të realizuar një kërkim në terren duke ndjekur të gjitha hapat dhe
teknikat (e mësuara gjatë trajnimeve, konsulencës dhe ëorkshop-eve) e intervistimit,
administrimit të pyetësorëve, fokus grupeve, dhe shkrimit të raporteve;
- Të arrijnë të adresojnë shqetësimet e komunitetit të tyre edhe në nivele të pushtetit vendor.
Sfidat:
Disa nga sfidat e hasura nga të rinjtë renditen si më poshtë:
- Identifikimi i aktorëve kyç, të cilët ndikojnë në zgjidhjen e çështjes
- Takimi me Kryetarin e Komunës
- Mungesa e e të dhënave sasiore e cilësore mbi komunën dhe fshatrat
- Përpunimi dhe interpretimi i të dhënave

40

2014 | LYRA: Liderat e Rinj Rom, në Veprim
Rekomadimet:
- Komuna duhet të sigurojë liçensën për transportin urban, dhe të ofrojë shërbimin përmes
kompanive publike ose private.
- Komuna duhet të mbulojë me transport fshatrat e komunës Dërmënas me qytetin e Fierit,
gjithashtu duhet të ketë një frekuencë të paktën një autobus në çdo dy orë.
- Kostoja mesatare mujore për person të vetëm nuk duhet të kalojë 2000 në total.
- Transporti duhet të sigurojë edhe hapësirë për transportet e mallrave nga fshatrat drejt tregut të
qytetit.
Planet për të ardhmen:
Grupi i të rinjve në komunën Baltëz ka shprehur interesin për të adresuar në vazhdimësi çështjet që
i shqetësojnë deri në momenitn që ato të gjejnë zgjidhje për të mirën e gjithë komunitetit.
Duke qenë se ishte e pamundur kontaktimi me kryetarin e komunës, grupi i punës do të vazhdojë
përpjekjet për takimin e tij dhe parashtrimin e gjetjeve të kërkimit me pjesëmarrje, duke u përpjekur
për ngritjen e një marrdhënie të qëndrushme me komunën. Gjithashtu do të kontaktohen dhe
aktorët e tjerë kyç në zgjidhjen e kësaj çështjeje.

Fotografia: Momente diskutimi mbi interpretimin e e gjetjeve dhe rezultateve të Kërkimit me Pjesëmarrje
në rajonin e Fierit
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VI.4 Rezultatet e kërkimit me pjesëmarrje Rroskovec, Fier
Titulli: “Ngritja e një qendre rinore për të rinjtë”
Periudha: Kërkimi është zhvilluar nga Nëntor 2013 – Dhjetor 2014
Përqasja kërkimore:
Të rinjtë në qytetin e Rroskovecit, perveç problematikave të tilla si papunësia, ndeshen sot edhe me
një mungesë totale të hapësirave, të cilat ofrojnë aktivitete sociale dhe argëtuese. Vihet re një
mungesë e qendrave të cilat ofrojnë këshillim për zgjedhje karriere si dhe trajnime për punësim. Të
rinjtë të cilët duan të ndjekin kurse profesionale si dhe të punësohen, janë të dizavantazhuar për
shkak të neglizhencës së qeverisjes vendore dhe jo vetëm. Të rinjtë romë, të cilët banojnë në qytetin
e Rroskovecit, janë kryesisht të angazhuar në mbledhje dhe riciklim materialesh, për të siguruar
mbijetesën.
Metodologjia:
Grupi i të rinjve vendosi që tre nga instrumentat që do të përdoreshin për të arritur objektivat e
punës kërkimore të ishin:
- Fokus Grup me 13 pjesëmarrës të grupmoshave të ndryshme
- Intervista me kryetarin e Bashkisë Rroskovec
- Pyetësorë me të rinj romë dhe jo romë (15 pyetësorë të plotësuar nga të rinj romë dhe 15 nga
të rinj jo romë, 15-26 vjeç).
Kampionimi u realizua mbi bazën e parimit me përzgjedhje duke mbajtur parasysh aktorët të cilët
ndikohen nga mungesa e një qendre rinore si dhe aktorët kyç, përgjegjës për vendosjen e një qendre
të tillë me akses të plotë nga të rinjtë romë dhe jo romë. Ky kërkim synoi që në fillim të tij, hapjen e
qendre, brenda së cilës do të zhvillohen aktivitete sociale e argëtuese me në fokus të rinjtë e qytetit.
Gjetjet:
- Mungon një strukturë që të plotësojë nevojat e të rinjve përsa i përket formimit profesional,
aktiviteteve social kulturore dhe argëtuese.
- Të gjithë të rinjtë, romë dhe jo romë, shprehën nevojën për një strukturë të këtillë.
- Ka munguar më parë organizimi i të rinjve për të kërkuar/adresuar çështje të interesit të tyre
- Bashkia shprehet se mirëpret propozimet dhe nismat e të rinjve.
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Arritjet:

-

-

-

Të rinjtë u përballën për herë të parë me një iniciativë në përmasa të tilla, dhe kjo eksperiencë i
ndihmoi të zhvillonin kapacitete, por gjithashtu të jenë sa më afër nevojave të komunitetit ku ata
jetojnë.
Gjatë intervistës së zhvilluar me Kryetarin e Bashkisë Rroskovec u ofrua mbështetja e tij për të
siguruar një hapësirë nga mjediset e Pallatit të Kulturës Roskovec, për të organizuar aktivitete
rinore, kundrejt një planifikimi paraprak. Sipas të rinjve ai u shpreh entuziast dhe i gatshëm për të
mirëpritur projekte, ide dhe iniciativa nga të rinjtë e qytetit. Si rrjedhojë do të mbetet për të
rinjtë një sfidë më vete hartimi dhe planifikimi i ecurisë së qendrës dhe aktiviteteve që do të
zhvillohen në të ardhmen.
Kërkimi me pjesëmarrje i zhvilluar nga të rinjtë romë dhe jo romë siguroi të dhëna mbi gjendjen
dhe mundësitë e arsimit, kurset profesionale dhe punësimi, të dhëna që do të shërbejnë dhe për
adresimin e shqetësimeve por edhe në ndërtimin e planeve të aktiviteteve nga të rinjtë në lidhje
me ngritjen e qendrës rinore. U arrit të tërhiqej vëmendja e të rinjve jo romë dhe të sigurohej
mbështetja e tyre kundrejt kësaj iniciative, duke ndikuar në përmirësimin e imazhit të romëve,
përmes luftimit të stereotipeve.

Sfidat:

-

-

Sfida kryesore ishte mungesa e një vendi të përshtatshëm, me logjistikën bazë, ku të rinjtë të
mund të punonin të pavarur për hartimin e kërkimit.
Aftësitë e përdorimit të kompjuterave dhe njohuritë mbi programet kompjuterike dhe të
përpunimit të të dhënave, ishin sfida tjetër që të rinjtë u përballën gjatë zbatimit të kërkimit me
pjesëmarrje.
Mbledhja dhe analiza e të dhënave, interpretimi dhe arritja e rekomandimeve, ishin gjithashtu
sfida të forta për të rinjtë.
Mbështetja e ofruar nga Kryetari i Bashkisë, i vendos të rinjtë përball një sfide të madhe, ajo e
planifikimit të ngritjes nga e para të një institucioni të mirëfilltë për të rinjtë.
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Rekomandimet:

-

-

Ngritja e një grupi të përbashkët pune, i atashuar pranë bashkisë, që të hartojë dhe të
koordinojë një plan aktivitetesh për ngritjen dhe funksionimin e një qendre rinore, në funksion të
tematikave të dala gjatë fokus grupeve.
Mbajtja e fokus grupeve periodike për të pasur një udhëzim mbi prioritetet dhe aktivitetet që
bashkia mund të adresojë lidhur me të rinjtë.
Sigurimi i mbështetjes së bizneseve vendore në përmirësimin e infrastrukturës së Pallatit të
Kulturës, për ta bërë atë sa më funksional për të rinjtë, duke siguruar pajisjet bazë (një
kompjuter, karrige, tryeza, një raft, printer, lidhje me internetin). Keto materiale që nevojiten
mund të sigurohen me kalimin e kohës duke folur me biznese private apo qëndra religjoze që
ofrojnë ndihma.

Planet për të adhmen:
Në të ardhmen parashikohet hartimi i një plani advokimi për të tërhequr mbështetes konkretë në
ngritjen dhe funksionimin e qendrës, duke konsideruar mbështetjen e ofruar nga Kryetari i Bashkisë
gjatë zhvillimit të intervistës për ngritjen e qendrës rinore, e cila ka nevojë për ndërhyrje kryesisht
për bazë materiale.
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VI.5 Rezultatet e kërkimit me pjesëmarrje Korça
Titulli: “Përfaqësimi i të Rinjve Rom në Vendimmarrje”
Periudha: Periudha e kërkimit mbi këtë çështje, ka qenë nga muaji Nëntor 2013, deri në Dhjetor
2013.
Përqasja kërkimore: Përfaqësimi i të rinjve në vendimmarrje është një nga treguesit më kuptimplotë
të zhvillimit të shoqërisë e edukimit qytetar. Pavarësisht se roli i tyre, në zhvillimin ekonomik e social
të vendit, është i pazëvendësueshëm, sot të rinjtë shfaqen si një aset i pashfrytëzuar si pasojë e
neglizhencës së treguar nga ana e pushtetit qëndror e atij vendor. Puna kërkimore e të rinjve nga
Korça ka identifikuar problematikat me të cilat përballen sot të rinjtë korçarë si: kriminaliteti, droga
dhe alkooli, papunësia, mungesa e aktiviteteve kulturore dhe sportive, mospërfshirja e të rinjve në
vendimmarrje, etj, këto gjetje konfirmohen nga UNDP nga projekti që po zbatojnë edhe ne qytetin e
Korçës. Të rinjtë janë ata që ndikohen më së shumti dhe drejtpërdrejtë nga papunësia abuzimi me
substanca të ndryshme, diskriminimi, varfëria etj. Mungesa e të rinjve në vendimmarrje si dhe
pamundësia për t’u përfaqësuar ndikon në mirëqënien dhe zhvillimin e tyre. Nga ana tjetër, sipas
tyre, pjesëmarrja aktive në vendimmarrje nxit dhe përmirëson aftësitë e tyre profesionale, zhvillon
interesat si dhe bën që zëri i tyre të dëgjohet.
Metodologjia: Për arritjen e objektivave të punës kërkimore është përdorur një metodologji e
kombinuar me qasje të drejtpërdrejtë, pjesëmarrëse dhe gjithëpërfshirëse me qëllim grumbullimin e
të dhënave sasiore dhe cilësore. Kjo u realizua nëpërmjet përdorimit të dy instumentave si intervista
dhe anketim. Anketat u zhvilluan me subjekte të grupmoshave të ndryshme nga 15-50 vjeç, duke
përfshirë balancë gjinore, rom dhe jo rom.
- 80 të anketuar të moshës 15-50 vjeç dhanë kontributin e tyre në identifikimin si dhe pengesat që
hasin të rinjtë në vendimmarrje. Përzgjedhja e subjekteve është realizuar në mënyrë rastësore.
- 6 përfaqësues të institucioneve vendore si dhe OJF-ve që veprojnë në qytetin e Korçës
(kryeadministratorin e rajonit, kryetarin e Këshilit Bashkiak, kryetarin e Bashkisë, drejtorin e
shkollës 9 vjeçare, kryetarin e senatit të Universitetit dhe deputetin e zonës) i janë nënshtruar
proçesit të intervistimit. Përzgjedhja e institucioneve është bërë nga të rinjtë në ëorkshopin e
zhvilluar, nga takimet me konsulentin dhe koordinatorin e projektit.
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Në përfundim, të rinjtë hartuan një material i cili përbëhet nga tre pjesë kryesore:
- Analizë sasiore mbështetur në të dhënat statistikore, nxjerrë nga rezultatet e anketave
- Analizë cilësore rreth problemeve që të rinjtë hasin në proçesin e vendimmarrjes nëpërmjet
intervistave.
- Rekomandime për një set masash paraprake që do të përmirësojnë përfaqësimin e të rinjve në
vendimmarrje.
Gjetjet:
Të rinjtë e grupit të Korçës kanë përpunuar të dhënat e mbledhura nga anketimet dhe nga
intervistat. Në lidhje me pohimin ‘përfshirja e të rinjve rom në proçesin e vendimmarrjes’ 54 % e
tëanketuarve janë përgjigjur se të rinjtë nuk janë aspak pjesëmarrës në proçesin e vendimmarrjes,
dhe vetëm 2 % e të anketuarve janë përgjigjur se të rinjtë përfshihen shumë në proçesin e
vendimmarrjes.

Përfshirja e të rinjve romë në vendimarrje

Përfshirja e të rinjve romë në institucione

Grafiku 2: Përfshirja e të rinjve në vendimmarrje dhe në institucione
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Përfshirja e të rinjve rom u vlerësua edhe nëpërmjet disa pyetjeve që lidheshin me përfaqësimin e të
rinjve në institucione publike dhe jo publike, dhe rezultoi që pjesa më e madhe nuk ishin të përfshirë
në institucione, 59 % të të anketuarve u përgjigjën se të rinjtë nuk janë të përfaqësuar.
Nga intervistat e zhvilluara me përfaqësues të pushtetit vendor dhe OJF për të kuptuar
përfshirjen e romëve në sektorë të ndryshëm rezultoi:
- Të rinjtë Rom nuk janë të përfaqësuar në vendimmarrje, sikurse nuk janë të përfshirë në
institucione.
- Aktorët që punojnë me dhe në komunitetet rome dhe egjyptiane jo gjithmonë informojnë lidhur
me aktivitetet apo organizimet që zhvillohjnë në këto komunitete.
- Ekziston zyra për mbështetjen e komuniteteve në nevojë, dhe në të nuk ka të punësuar
përfaqësues nga minoriteti Rom dhe Egjyptian.
- Mungon organizimi për adresimin e problemeve që kanë komunitetet, shpesh paraqiten në nivel
individual.
- Ekzistojnë strukturat për të bashkërenduar veprimet dhe takimet me të rinjtë, por janë në nivel
projektesh.
Sfidat: Mungesa e eksperiencës në hartimin e një kërkimi shkencor si dhe në proçesin e advokimit,
bëri që fillimi i punës për të rinjtë të ishte i vështirë. Bashkëpunimi në grup, përgjegjësitë dhe të
drejtat e çdo anëtari brenda grupit ishte një nga sfidat që karakterizuan grupin e Korçës. Mungesa e
hapësirave fizike për të organizuar takimet si dhe për të ndarë eksperiencat, vështirësuan disi punën
e tyre kërkimore. Mungesa e njohurive në përdorimin e paketës Microsoft Office dhe e aksesit në
internet mbingarkoi punën e tyre. Të rinjtë në shumë situata u përballën me refuzimin e personave
të përzgjedhur si aktorë të rëndësishëm.
Arritjet: Nëpërmjet punës së tyre kërkimore, të rinjtë zhvilluan aftësitë dhe kapacitetet për të
identifikuar problematikat e pranishme në komunitetin e tyre. Puna intensive u mësoi atyre se si të
përzgjedhin instrumentat e duhur kërkimorë si dhe aktorët kyç të përfshirë në proçesin e
vendimmarjes. Puna në grup, ndarja e detyrave dhe përgjegjësive brenda tij, si dhe bashkëpunimi i
ngushtë me komunitetin, aftësoi këta të rinj për të adresuar në mënyrën e duhur problematikat me
të cilat ndeshen sot këta të rinj. Puna në grup forcoi marrëdhëniet midis të rinjve duke përfituar në
mënyrë të ndërsjelltë nga eksperiencat e njëri tjetrit.
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Rekomandime:
Pavarësisht problemeve e sfidave të hasura gjatë gjithë proçesit kërkimor, të rinjtë mundën që
nëpërmjet punës së tyre të zhvillojnë aftësitë e tyre si dhe të mësojnë hapat që çojnë drejt një pune
cilësore kërkimore.
Është e nevojshme që të rinjtë të trajnohen e të zhvillojnë më tej dhë në mënyrë të vazhdueshme,
aftësitë e tyre përsa i përket bashkëpunimit në grup, ndarjes së eksperiencave, detyrave e
përgjegjësive brenda grupit si dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre kompjuterike e kërkimore.
Disa rekomandime nga të rinjtë:
- Duhet të nxitet përfaqësimi i komunitetit rom
në Këshillin Bashkiak.
- Të rinjtë romë dhe egjyptianë duhet të nxiten
dhe të organizohen, që të marrin pjesë në
mbledhje të këshillit bashkiak edhe pse nuk
kanë të drejtë të votojnë.
- Zhvillimi i takimeve periodike përsa i përket
këshillimit të strukturave të Bashkisë me të
rinjtë romë/egjyptianë.

Planet për të ardhmen:
Puna në grup familjarizoi të rinjtë me njëri tjetrin,
si rrjedhojë të rinjtë sugjeruan planifikimin në të
ardhmen e krijimit të një sindikate me një grup
studentësh, të cilët mund të fitojnë mbështetjen e
këshillit studentor, për të adresuar dhe lobuar mbi
çështje me interes. Gjithashtu grupi i të rinjve në
Korçë shprehu gadishmërinë dhe interesin për të
qënë pjesëmarrës dhe në projekte të ngjajshme në
të ardhmen.
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Fotografia: Pamje nga puna gjatë takimeve në
grup
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VII. Konkluzione
VII.1 Gjetjet
Kërkimet me pjesëmarrje të kryera nga të rinjtë e qytetit të Pogradecit, Korçës, komunës Levan,
Baltëz, Rroskovec, kanë siguruar përfshirjen e 15 nënpunësve dhe të zgjedhurve në poste drejtuese,
aktore të rëndesishem në dhënien e të dhenave të sakta nëpërmjet intervistave, 222 individë që i
janë nënshtruar plotësimit të një pyetësori, dhe 6 fokus grupe ( 64 individë) të zhvilluara me fëmijë,
të rinj, anëtarë komuniteti. Të rinjtë romë dhe jo romë në përfundim të kërkimit të zhvilluar kanë
nxjerrë disa konkluzione dhe arritje si më poshtë:
-

Të rinjtë e komunitetit rom vuajnë përjashtimin nga mundësitë për aftësim dhe kjo lidhet me
mënjanimin nga jeta social kulturore si pasojë e mungesës së infrastrukturave përkatëse. Sipas të
rinjve pranë komuniteteve rome dhe në qytete të ndryshme mungojnë aktivitete argëtuese,
edukuese dhe sociale të nevojshme për të shkëmbyer eksperienca, njohuri dhe dije;

-

Punësimi mbetet një nga shqetesimet kryesore për të rinjtë romë. Ata konfirmojnë që
komuniteti rom është i përfshirë kryesisht në punë informale si riciklim, vetëpunësim në tregti,
bujqësi, etj;

-

Ka paqartësi dhe mospërputhje të theksuar në të dhënat për numrin dhe vendodhjen e saktë të
popullsisë rome në Shiqipëri. Raporte të ndryshme të institucioneve të ndryshme publikë ose
jo, përfshi censusin 2011 sjellin më shumë konfuzion sesa numrin e vërtetë. Kjo vështirësoi
punën e grupeve rinore të kërkimeve vendore.

-

Në zonat administrative me popullsi rome dhe egjyptiane, nuk ka një numër të saktë të
familjeve rome dhe egjyptiane të regjistruar, për arsye se deklarimi i etnisë bëhet mbi baza
vullnetare;

-

Transporti publik ka impakt të lartë në çdo fushë të jetës, ndikon lëvizshmërinë e stafit
edukativ, shërbimet shëndetësore, sigurinë e njerëzve, tregtinë, etj;

-

Transporti si iniciativë individuale për të lëvizur ka një kosto më të lartë se transporti publik,
duke ndikuar në këtë mënyrë lëvizjen e qytetarëve, frekuentimin e kurseve profesionale,
shkollave, etj;
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-

Të rinjtë e komunitetit rom nuk marrin pjesë në proçesin e vendimmarrjes në nivel politikëbërje dhe më gjerë;

-

Takimet e zhvilluara pranë Këshillit Bashkiak janë të hapura për të gjithë qytetarët dhe si
rrjedhojë të rinjtë mund të jenë pjesëmarrës në këto takime të zhvilluara, por në shumë raste
mungojnë organizimet për adresimin e problemeve që kanë komunitetet ose paraqiten në nivel
individual, si dhe të rinjtë kanë shfaqur pak interes për të qënë pjesëmarrës në proçese të
ndryshme vendimmarrëse;

-

Komuniteti rom në Levan i ka të kufizuara mundësitë e punësimit për shkak të mungesës së
kualifikimit profesional dhe diskriminimit. Përjashtimi social dhe ekonomik kontribuon në
mënyrë natyrale në shëndetin jo të mirë të anëtarëve të komunitetit rom.

-

Mosha dominuese në fenomenin e braktisjes së shkollës rezulton mosha 13-15 vjeç, kryesisht
gjinia femërore. Faktorët kryesorë që kontribuojnë në braktisjen e shkollës janë
pozicioni/vendndodhja e shkollave lidhur me vendbanimet dhe gjendja ekonomike.

-

Diskriminimi i etiketuar si fenomen që ka ndikuar në braktisjen e shkollave, nuk është faktor
dominant, por ka edhe faktorë të tjerë që influencojnë në braktisjen e shkollës, si infrastuktura,
cilësia e mësimdhënies, etj.

VII.2 Arritjet
Të rinjtë romë dhe jo romë u përfshinë në adresimin e çështjeve që shqetësojnë komunitetet ku ata
jetojnë, në kërkim, mbledhjen e të dhënave, analizmin dhe nxjerrjen e rezultateve rezultuan
produktiv në këtë nismë.
Puna e të rinjve në Rroskovec, grumbullimi, përpunimi i të dhënave si dhe lobimi pranë
institucioneve përgjegjëse bëri të mundur që Kryetari i Bashkisë Rroskovec të shprehë gadishmërinë
që të vendosë një hapësirë nga mjediset e Pallatit të Kulturës Rroskovec në dispozicion, për të
organizuar aktivitete rinore, kundrejt një planifikimi paraprak.
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VIII. Vështirësitë dhe sfidat
Përshkrim i detajuar i vështirësive të hasura gjatë kërkimit me pjesëmarrje nga të rinjtë:
-

Përdorimi i kompjuterit (Aftësitë për përdorimin e tij) - Disa nga të rinjtë në grupe kishin aftësi të
përdornin programe të thjeshta kompjuterike për hedhjen e dhe analizimin e të dhënave,
personat që kanë patur më tepër njohuri janë angazhuar edhe në aftësimin e grupeve të tjera.

-

Aksesi në kompjuter - Jo të gjithë anëtarët e grupeve kanë patur mundësinë e aksesit në një
kompjuter, materialet janë dërguar për tu shkruar nga ata të rinj që kanë patur mundësinë e
aksesit në një kompjuter-punë në grup.

-

Vend i punës - Hapësirat që janë përdorur për të punuar në grup nga të rinjtë kanë qënë të
kufizuara, shpesh janë përdorur bibliotekat, kafenetë, etj

-

Mbledhja dhe analiza e të dhënave - Të rinjtë e grupit ishin të njohur me instrumentat që do të
përdornin për matjen e të dhënave, analiza e të dhënave u asistua nga koordinatori dhe
konsulenti.

-

Rishikimi i literaturës - Përdorimi i burimeve të ndryshme të informacionit për qëllim pasurimin e
të dhënave mbi objektin e kërkimit është zhvilluar kryesisht nga disa të rinj, të cilët ishin të
njohur me këtë proçes.

-

Të menduarit kritik gjatë punës në grup - Diskutimi mes të rinjve kryesisht për prioritetin e
përzgjedhur në lidhje me adresimin e çështjeve shqetësuese në komunitet

-

Eksperienca e parë në fushën e kërkimit - Disa të rinj ishin shumë aktivë dhe ishin përballur edhe
më parë me përvojat e kërkimit dhe njëkohësisht kanë qënë pjesëmarrës të shumë trajnimeve.
Këta të rinj romë dhe jo romë kanë punuar në grup duke ndihmuar dhe të rinj të tjerë të cilët
janë bërë pjesë e kërkimit për herë të parë.

51

2014 | LYRA: Liderat e Rinj Rom, në Veprim

IX. Mësimet e nxjerra
Të rinjtë romë dhe jo romë të përzgjedhur për realizimin e kërkimeve në komunitetet ku ata jetojnë,
kanë qënë pjesëmarrës në aktivitete të ndryshme të organizuara nga projekti për të fituar aftësi dhe
për tu njohur më në detaje me fushën e kërkimit dhe përdorimit të matjeve të ndryshme. Kërkuesit
kanë qënë pjesëmarrës në trajnimin e zhvilluar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me përfaqësues
nga shumë komunitete. Gjithashtu pjesëmarrësit mësuan se si të përdorin proçesin e kërkimit dhe
rezultatet e tij si një mjet për t’u lidhur me aktorë të ndryshëm për ndryshimin e situatës. Element i
rëndësishëm i fituar gjatë takimeve ishte dhe shprehja e iniciativës për tu bërë partner me organizata
të tjera në këtë nismë. Të gjitha shprehitë e mësuara nga të rinjtë gjatë trajnimeve dhe aktiviteteve e
përmendura me sipër, u evidentuan që janë vënë në zbatim nga ta gjatë punës kërkimore të zhvilluar
në terren.
Vetë metoda e kërkimit me pjesmarrje rezultoi efektive qoftë në angazhimet qytetare (me të drejta
dhe përgjegjësi) të të rinjve, por edhe për rezultatet konkrete të këtyre kërkimeve. Kjo metodologji
duhet të përdoret gjerësisht në nisma që synojnë rritjen e aksesit dhe pjesmarrjes së të rinjve në
jetën komunitare e vendimarrje. Përgatitja është thelbësore për proçesin. Harmonizimi i
metodologjive, puna me pyetësorët, përcaktimi i fokusit të kërkimit dhe i aftësisë për tu përshtatur
në varësi të rrethanave në terren, janë të gjitha kriteret që u përmbushen nga të rinjtë, në mënyrë që
mbledhja e të dhënave dhe përpunimi i tyre të ishte i suksesshëm.
Pjesëmarrja dhe përgatitja e komunitetit në mënyrë të konsiderueshme ka lehtësuar aktivitetet e
grupit. Grupet e të rinjve që kanë ndërmarrë kërkimin kanë informuar anëtarët e komunitetit në
mënyrë të qartë në lidhje me qëllimin dhe objektivat e kërkimit që ata do të ndërmerrnin. Për shkak
të dinamikës dhe nevojës për zhvillim, është e nevojshme ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve në
këtë fushë, pasi kjo gjë nuk preket nga trajnimet e deri-tanishme të ofruara nga aktorë të ndryshëm,
si edhe as nga arsimi.
Metodologjitë dhe materialet trajnuese që mund të përdoren, duhet të jenë të përshtatura për t’u
kuptuar e për t’u vënë në zbatim nga moshat e reja, pa pasur nevojën e një formimi akademik të
veçantë mbi metodat kërkimore. Shembujt, gjuha dhe specifika të tjera të materialeve, duhet të jenë
të lehta për t’u rivënë në zbatim, nga çdokush aktivist i interesuar pët të ndërmarrë një nismë të tillë
vendore. Sigurimi i më shumë informacioni për funskionimin e pushtetit vendor si edhe teknikave më
të thjeshtuara për të lobuar me ta. Këshillim personal dhe në grup i vazhdueshëm për grupet rinore
të kërkuesve me pjesëmarrje.
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X. Ndikimi tek të rinjtë dhe komunitetet përkatëse
Për disa muaj me rradhë të rinjtë e pesë grupeve identifikuan dhe më pas realizuan një punë
kërkimore me pjesëmarrje, për çështje të cilat shqetësojnë ata dhe komunitetin ku ata jetojnë.
Pavarësisht se disa prej tyre nuk i njihnin hapat dhe rregullat që duhet të ndiqen për kryerjen e një
pune cilësore kërkimore, përkushtimi i tyre si dhe monitorimi i vazhdueshëm ndikuan në proçesin e
aftësimit dhe përvetësimit të njohurive në vendosjen e objektivave dhe më pas, përmbushjen e tyre. I
gjithë proccesi pati një ndikim pozitiv në zhvillimin e të menduarit kritik si dhe në zhvillimin e aftësisë
për të punuar në grup.
Nëpërmjet instrumentave të përdorur, të rinjtë patën mundësinë të punonin drejtpërdrejtë me
komunitetin si dhe me të gjithë aktorët e përfshirë në proçes si dhe dhanë kontributin e tyre në
ngritjen e çështjeve që i shqetësojnë.
Nëpërmjet punës së bërë, të rinjtë mundën që të njihnin pikat e forta, përgjegjësitë, mundësitë për
të mësuar më tej si dhe hapësirat e nevojshme për të krijuar partneritet. Pasi identifikuan qartazi
problematikat që shqetësonin komunitetin, ata mblodhën e interpretuan të dhënat si dhe dhanë
rekomandimet e tyre për
zgjidhjen e çështjeve. Rritja e
kapacitetve
ka
rritur
vetëbesimin e të rinjve në
artikulimin dhe adresimin e
problematikave, duke u parë
me këndvështrim më pozitiv
nga ana e komuniteteve ku
ata jetojnë.
Të rinjtë e përfshirë morën
shprehitë bazë të punës në
komunitet si edhe përsosën
më tej aftësitë e punës në grup.

Fotografia: Momente pune
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XI. Rekomandime
XI.1 Çështjet e ngritura në nivel vendor/qëndror
Në nivel të qeverisjes qëndrore mund të ngrihen këto rekomandime:
- Të hartohen si dhe të gjenden mjete zbatimi të politikave të cilat adresojnë nevojat e të rinjve
romë.
- Të përfshihen të rinjtë në nisma të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti tek ta si dhe të sigurohet
përfshirja e tyre aktive në vendimmarrje.
- Të nxiten programe që mundësojnë pjesmarrjen e të rinjve në aktivitete të cilat kanë në fokus
ngritjen e kapaciteteve.
- Të nxiten iniciativa për të reduktuar diskriminimin nëpërmjet ndërgjegjësimit, edukimit dhe
lobimit për respektimit të të drejtave të njeriut.
Përsai përket qeverisjes vendore, nga të rinjtë janë shprehur rekomandimet e mëposhtme;
- Të sigurohen mjetet e nevojshme me qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes të rinjve dhe pushtetit
vendor dhe atij qëndror
- Te rinjtë duhet te kenë hapësirat e nevojshme fizike si dhe t’ju ofrohen trajnime lidhur me punën
në grup dhe ndarjet e marrjen e përgjegjësive brenda tij.
- Të rinjve t’ju sigurohen hapësirat e nevojshme për ndarjen e eksperiencave dhe modeleve
pozitive.

XI.2 Për të rinjtë dhe punën e tyre
-

-
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Të rinjtë nëpërmjet kërkimit me pjesëmarrje në kuadër të projektit shfaqën aftësi shumë të mira
organizative si dhe bashkëpunimi në grup, si rrjedhojë në të ardhmen sugjerohet që të rinjtë të
përcaktojnë fushat e kërkimit dhe prioritetet e tyre duke përfshirë jo vetëm anëtarë të
komunitetit të tyre, por edhe aktorë të tjerë të rëndësishëm në proçesin e adresimit dhe
zgjidhjes së shqetësimeve.
Të rinjtë duhet të advokojnë për të pasur më shumë politika promovuese për ta.
Të rinjtë duhet të lobojnë për t’i bërë publike shqetësimet e tyre.
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-

-

Grupet kanë bërë një punë shumë të mirë në komunitet. Rekomandohet që marrëdhëniet e
ngritura me komunitetin si dhe me institucionet të shërbejnë si model për trajtimin e
problemeve të ngjajshme edhe në të ardhmen.
Është e nevojshme që të rinjtë të kenë mbështetje dhe monitorim të vazhdueshëm për të parë
ecurinë e grupit.
E nevojshme është që të rinjtë të marrin trajnimin e duhur përsa i përket shqyrtimit të
literaturës si dhe përdorimit të teknologjisë në funksion të punës që ata bëjnë.
Të rinjtë duhet që jo vetën të ankimojnë vetë rastet e diskriminimit por edhe të informojnë në
komunitet për ndjekjen e kësaj procedure.

XI.3 Ndjekja/lobimi avokatësia e mëtejshme
-

-

-

Të rinjtë romë dhe jo romë duhet të ftohen të prezantojnë çështjen e adresuar, për ta ndarë atë
me grupet e tjera si dhe për të marrë rekomandime për lobimin dhe advokimin e mëtejshëm të
çështjes.
Të rinjtë romë dhe jo romë duhet të asistohen nga RAA dhe SC për të prezantuar, gjetjet,
rekomandimet si dhe rezultatet e punës së tyre kërkimore, tek aktorët kombëtarë.
Përpjekje do të bëhen për të kanalizuar mesazhet e advokimit vendor përmes mekanizmave
kombëtarë të tillë si Avokati i Popullit si dhe institucioneve të tjera në nivel kombëtar.
Nëpërmjet mobilizimit të mediave, rekomandimet e të rinjve do të prezantohen si dhe do të
merren në konsideratë për hartimin e politikave në nivel kombëtar.
Të rinjtë romë do të ftohen të jenë pjesë e tavolinave teknike si dhe eventeve kombëtare të cilat
do të kenë fokus çështje të diskriminimit si dhe të integrimit.

-
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Anekse
Aneks 1: Listat e ekipeve të kërkuesëve të rinj
Lista e personave të përfshirë në projektet kërkimore sipas zonave te projektit

Rroskovec

Levan

Baltëz

Makelian Haxhiaj
Rudina Kiptiu
Denada Koci
Xhuljo Tifi

Edison Cela
Ardita Cela
Eneo Metani
Mikelian Selimaj
Andi Ymeri
Anxhela Buzi

Blerta Uthulla
Anxhela Buzi
Renart Koci
Denada Koci
Denisa Trimi
Erisa Kazanxhiu
Anjeza Kazanxhiu
Nebi Kazanxhiu
Xhuljo Tifi
Andi Ymeri

Korça

Pogradec

Danjel Hyseni
Kristi Mejdani
Egli Aliko
Mariglen Bino
Erion Kullozi
Ervin Sinani
Dorina Hajdinllari

Asije Ali
Flora Ali
Erald Rushiti
Anxhela Nofulla
Ardit Kasmollari
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Aneks 2: Struktura e raporteve lokale
Format i strukturës së shkrimit të raportit nga grupet e të rinjve lider rom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titulli i kërkimit vendor
Bashkia/ Komuna
Grupi i punës (emrat e të rinjve lider që zhvilluan kërkimin)
Periudha (periudha në të cilën kërkimi është kryer)
Hyrje (pse është zhvilluar ky kërkim dhe objektivat e tij)
Metodologjia ( çfarë bëtë dhe se si e bëtë atë)
Rezultate
- -Arritjet
-Sfidat
-Mësimet e mësuara
-Impakti mbi grupin e punës
-Impakti mbi të rinjtë dhe komunitetin
8. Konkluzione
- Rekomandimet
- Planet për të ardhmen
9. Anekse
- Lista e njerëzve të intervistuar
- Lista e dokumentave të lexuar
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KËRKIM ME PJESËMARRJE
TË RINJTË ROMË NË VEPRIM
Kërkimi me Pjesëmarrje - Raporti Kombëtar për Shqipërinë, është një përmbledhje e hulumtimeve lokale kryer nga të rinjtë romë dhe jo-romë, në qarkun e Fierit dhe në qytetet Pogradeci
dhe Korçë. Këto hulumtime lokale të realizuara me pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit, kanë
për qëllim identifikimin e çështjeve të komuniteteve romë në zonat e projektit dhe për t’i adresuar ato tek njësitë e qeverisjes vendore përkatëse.
Raporti Kombëtar i Kërkimit me Pjesëmarrje, është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë midis
organizatave Roma Active Albania dhe Save the Children zyra në Shqipëri.
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Rr.Ylbere Bylykbashi; P. 25; Shk. 2; Ap 4;
Tirane, Albania;
Tel: 00355 4 2265953;
Fax: 00355 4 2265953;
e-mail: info@raa.al
web: www.raa.al

Save the Children Albania Country Office
Rr. “Komuna e Parisit”, Lagjia 8,
Pallatet 1 Maji, Vila “Lami”; P.O. Box 8185
Tirana, Albania
Tel: +355 4 2261840 / +355 4 2261929 / +355 4 2266227
Fax: +355 4 2263 428
e-mail : info.albania@savethechildren.org
web: http://albania.savethechildren.net

