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PËRMBLEDHJE

Partnerët - Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti vjen në 
këtë raport të dytë publik me një seri rezultatesh dhe suksesesh në vazhdimësi 
të punës së saj. Kjo i dedikohet, arritjeve të Qendrës gjatë periudhës së parë 
tre vjeçare 2001-2004, përkushtimit në punë të një stafi të konsoliduar dhe 
kompetent, marrëdhënieve të suksesshme të ndërtuara me partnerë në të gjithë 
sektorët në të cilët Qendra punon, si brenda dhe jashtë vendit.

Viti 2006, shënoi 5 vjetorin e formimit të Partnerëve – Shqipëri, Qendrës 
për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti, e cila aktualisht prezantohet si një 
Qendër e konsoliduar burimore informacioni, trainimi dhe asistence teknike 
për sektorin jo qeveritar, atë publik dhe më gjerë. Në këtë kuadër, gjatë vitit 
2006 Partnerët – Shqipëri filloi zbatimin e një serie projektesh afatgjata.   

Misioni
Partnerët - Shqipëri 

është një organizatë 
jo-qeveritare shqiptare 
me mision zhvillimin e 
shoqërisë civile  dhe të 
një kulture ndryshimi dhe 
manaxhimi konfliktesh 
në Shqipëri. 

Me mbështetjen financiare të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
(USAID), gjatë tre viteve të para të punës së saj 2001-2004, puna e Qendrës për ndërtimin 
e një kulture demokratike është orientuar drejt zhvillimit dhe forcimit të institucioneve 
nëpërmjet trainimeve dhe asistencës teknike, promovimit dhe lehtësimit të proceseve me 
pjesëmarrje për hartimin e politikave, ndërtimit të konsensusit dhe zgjidhjes së konfliktit 
dhe zhvillimit të kurrikulave. 
Gjatë periudhës Tetor 2004-Shtator 2006 e në vijim, Partnerët - Shqipëri si pjesë e 
konsorciumit të përbërë nga Instituti Demokratik Kombëtar për Çështje Ndërkombëtare 
(NDI), Partnerët për Ndryshim Demokratik / Partnerët - Shqipëri dhe Bordi Ndërkombëtar 
për Kërkime dhe Shkëmbime (IREX), me mbështetjen e USAID, po zbaton Programin 
Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri (DQSH). Fokusi i programit DQSH është të nxisë 
qeverisjen e mirë, pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset politike dhe në luftën kundër 
korrupsionit.

Në kuadër të këtij programi, Partnerët - Shqipëri punon për zhvillimin e  shoqërisë civile 
nëpërmjet një programi divers trainimi, asistence teknike dhe grantesh të vogla. Partnerët 
- Shqipëri asiston për ngritjen e kapaciteteve të OJF-ve dhe grupeve të interesit për një 
pjesëmarrje më efektive në qeverisjen e mirë nëpërmjet angazhimit në proceset zgjedhore 
dhe ndërmarrjen e iniciativave anti-korrupsion.  

Që prej Janarit të vitit 2006 e për tre vitet e tjera në vazhdim, Partnerët - Shqipëri së 
bashku me shtatë OJF të tjera është anëtare e Rrjetit për Shoqërinë e Hapur në Shqipëri 
(NOSA), i cili funksionon si një rrjet virtual i OJF-ve dhe synon ndikimin e politikave në 
fushat e Qeverisjes së Mirë, Shoqërisë Civile dhe Integrimit Europian. 

Roli dhe kontributi i Partnerëve - Shqipëri në Rrjet lidhet me zhvillimin e mëtejshëm të 
sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri dhe forcimin e kapaciteteve institucionale të tij. 
Asistenca e P-Sh në kuadër të këtij programi, lidhet jo vetëm me ofrimin e trainimeve 
dhe konsulencës për OJF-të lokale por edhe me lehtësimin e proceseve që ndihmojnë 
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zhvillimin e mëtejshëm të sektorit duke përfshirë këtu përmirësimin e kuadrit ligjor të 
funksionimit të OJF-ve dhe hartimin e një Kodi Etike për sektorin. 

Shtatori 2006 daton gjithashtu dhe me angazhimin e Partnerëve – Shqipëri si partner në 
zbatim i Chemonics International në Programin e Reformës në Administratën Publike në 
mbështjetje të Planit për Shqipërinë si pjesë e Llogarisë së Sfidës së Mileniumit, Programi 
i Pragut (Albania’s Millenium Challenge Account Threshhold Country Plan).  Ky program 
ambicioz dyvjeçar synon të kufizojë mundësinë për praktika korruptive dhe të përmirësojë 
kushtet për investime nëpërmjet asistencës në tre fusha: administrata tatimore, prokurimi 
publik dhe regjistrimi i biznesit.  Bazuar në eksperiencën dhe ekspertizën e saj, Partnerët 
– Shqipëri po punon në këtë program për komponentin e edukimit dhe informimit të 
publikut. 

Partnerët - Shqipëri që prej krijimit të saj, është anëtare e Partnerëve Ndërkombëtarë për 
Ndryshim Demokratik (PNND). Ky rrjet përbëhet nga Qendra në 15 vende të ndryshme 
të botës (Shqipëri, Argjentinë, Bullgari, Republika Çeke, Gjeorgji, Hungari, Jordani, 
Kosovë, Lituani, Meksikë, Peru, Poloni, Rumani, Sllovaki dhe SHBA), të cilat punojnë 
për të avancuar qeverisjen e mirë, shoqërinë civile dhe sjelljen e një kulture ndryshimi dhe 
manaxhimi konflikti në gjithë botën. 
Tashmë që prej Janarit 2006, Partnerët Ndërkombëtarë për Ndryshim Demokratik 
funksionon si një rrjet i formalizuar i regjistuar në Bruksel me një zyrë operative që 
funksionon që prej Korrikut 2006. 

Stafi i Partnerëve - Shqipëri vijon të rrisë më tej kapacitetet dhe të thellojë nivelin e 
ekspertizës  duke u përfshirë në një seri programesh të specializuara Trainimi për Trainerë 
të ofruara nga qendrat simotra anëtare të rrjetit të Partnerëve Ndërkombëtarë për Ndryshim 
Demokratik si dhe organizata të tjera partnere në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuadër, janë 
forcuar më tej kapacitetet e stafit në drejtim të fushave të reja programatike të Partnerëve 
– Shqipëri.  

Si rrjedhojë e ekspertizës së akumuluar në Qendër dhe reputacionit të saj ndër vite, gjatë 
dy viteve të fundit të aktivitetit të saj Partnerët-Shqipëri është përzgjedhur nga shumë 
organizata, institucione kombëtare dhe ndërkombëtare për të ofruar trainime për punonjësit 
e tyre ose për grupe të ndryshme të interesit. 

Kështu, përvec trainimit dhe asistencës së ofruar në kuadër të programeve të sipër 
përmendura (DQSH, NOSA), Partnerët – Shqipëri gjatë periudhës 2005-2006 ka 
manaxhuar 23 kontrata shërbimesh brenda dhe jashtë vendit. 

Në nivel ndërkombëtar përfitues të programeve kanë qenë përfaqësues të sektorit jo-fitim-
prurës nga Ballkani (Kosovë, Mal i Zi dhe Maqedoni), në Republikat e ish-Bashkimit 
Sovjetik (Taxhikistan) dhe deri në Lindjen e Mesme, si Iraku dhe Jordania. 
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Juliana Hoxha, Drejtore

Juliana Hoxha, është trainere dhe konsulente me mbi 
trembëdhjetë vjet eksperiencë në zhvillimin e sektorit të OJF-
ve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo ka manaxhuar tre 
programe të financuara nga USAID (Agjensia Amerikane për 
Zhvillim Ndërkombëtar) dhe programe grantesh për sektorin e 
OJF-ve në Shqipëri.

Ajo ka një eksperiencë të pasur në hartim dhe manaxhim programesh, vlerësim programesh, 
zhvillim dhe administrim vlerësimesh, eksperiencë të gjerë në dizenjim dhe manaxhim 
programesh grantimi sidomos grante ombrellë për organizatat lokale.

Juli ka dizenjuar dhe zbatuar disa fushata advokasie dhe ka asistuar në hartimin e ligjit 
të parë për OJF-të në Shqipëri si dhe Kushtetutën e Shqipërisë nëpërmjet proceseve me 
pjesëmarrje.  Asaj i është akorduar nga ORT Ndërkombëtare, Cmimi për Kontribut në 
Avancimin e Shoqërisë Civile në Shqipëri, në Dhjetor 2000.

Juli në kapacitetin e Drejtores së Qëndrës krijoi në Qershor 2001 Partnerët – Shqipëri.

Raimonda Duka, Manaxhere Programi

Raimonda Duka është diplomuar për Ekonomi në Fakultetin e 
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe ka marrë gradën doktore 
në Ekonomi nga Universiteti i Tiranës. Ajo ka eksperincë të 
gjatë në mësimëdhënie dhe mban titullin Profesore e Asociuar 
që nga viti 1999.

Raimonda Duka ka një angazhim gjithpërfshirës me shoqërinë 
civile në Shqipëri. Në periudhën 2000-2006 ka punuar për Fondacionin e Shoqërisë së 
Hapur për Shqipërinë si Koordinatore Programi dhe ka manaxhuar dy programe: Programin 
e Shoqërisë Civile dhe Programin e Administratës Publike dhe Qeverisjes Vendore. 

Aktualisht  ajo punon për Partnerët-Shqipëri si Manaxhere Programi dhe fushat e veçanta 
të ekspertizës së saj janë shoqëri civile, qeverisja vendore dhe problemet e decentralizimit, 
manaxhimi dhe vlerësimi i projekteve, zhvillimi dhe koordinimi i programeve të trainimit 
me organizatat e shoqërisë civile, pushtetin qëndror dhe vendor.
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Jonida Alite, Trainere/Manaxhere Programi

Jonida Alite është diplomuar në vitin 2001 në Departamentin 
e Psikologjisë, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në 
Universitetin e Tiranës. Ajo ka një angazhim gjithëpërfshirës me 
shoqërinë civile në Shqipëri. 

Ajo ka kontribuar në ngritjen e Qendrës dhe zhvillimin e kurrikulës 
trajnuese për sektorin e shoqërisë civile, pushtetin lokal, sektorin 

Ariola Agolli, Trainere/Manaxhere Programi

Ariola Agolli ka një eksperiencë të pasur në fushën e trainimit 
dhe të asistencës teknike për sektorin e OJF-ve dhe grupe të 
ndryshme të shoqërisë civile, vecanërisht në sektorin e rinisë, 
falë eksperiencës së punës në këtë sektor si dhe anagazhimit të 
saj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Eksperienca shtatë vjecare në sektorin e shoqërisë civile e ka aftësuar atë në një sërë 
drejtimesh përfshirë këtu manaxhimin organizativ, komunikimin dhe marrëdhëniet me 
publikun, konsulencën dhe trainimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Ariola njeh mirë rolin dhe aktivitetin e sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri po ashtu 
edhe të pushtetit vendor por vecanërisht ka një njohje të thellë të problematikave të të 
rinjve në Shqipëri si dhe të kapacitetit të sektorit jo fitimprurës në lidhje me këto cështje. 
Ka qenë pjesë e grupit të ekspertëve, hartues të Strategjisë Kombëtare të Rinisë. 
Përvec eksperiencave në trainim dhe manaxhim, Ariola sjell gjithashtu eksperiencë në 
këshillim psikologjik dhe në hartimin e programeve të reja për mbështetje dhe trajtim 
psikologjik të fëmijëve dhe të rinjve. 

e rinisë, sektorin e gruas dhe sektorë të tjerë të shoqërisë civile. Falë ekspozimit të saj 
të vazhdueshëm në trainime dhe seminare në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, disa 
nga temat kryesore të kurrikulës së saj si trainere përfshijnë: Manaxhimi Organizativ, 
Manaxhimi i Konflikteve, Negocimi dhe Mediacioni, Lidershipi, Ndryshimi Social në 
Komunitet, Krijimi i Rrjeteve dhe Koalicioneve; Advokacia dhe Lobimi; Planifikimi 
Kooperues; Qeverisja me Pjesëmarrje; etj.

Falë kësaj eksperience të pasur në fushën e trainimit dhe të asistencës, Jonida është 
kontraktuar si trainere dhe konsulente nga organizata në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  
Në kurrikulimin e saj ka disa artikuj kryesisht në çështjet gjinore dhe atë të aftësisë së 
kufizuar. 

Jonida i është bashkuar stafit të Partnerëve – Shqipëri në vitin 2001. 
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Klotilda Tavani, Trainere/Manaxhere Programi

Klotilda Tavani, është diplomuar në vitin 2002 në Departamentin 
e Punës Sociale pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në 
Universitetin e Tiranës. Aktualisht është duke përfunduar 
studimet e thelluara pasuniversitare në Punë Sociale.

Gjatë viteve 2001-2006, Klotilda ka fituar një eksperiencë të 
rëndësishme në hartimin dhe dhënien e një kurrikule të pasur 

trainimesh, kryesisht për çështjet e rinisë, çështjet gjinore dhe zhvillimin e shoqërisë civile 
në Shqipëri. Kjo, si rezultat i ekspozimit ndaj metodologjive bashkëkohore të trainimit 
në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Disa nga temat kryesore të kurrikulës së saj si 
trainere përfshijnë: Përkatësia Gjinore; Krijimi i Rrjeteve dhe Koalicioneve; Manaxhimi 
i Konfliktit; Advokacia dhe Lobimi; Planifikimi Kooperues; Qeverisja me Pjesëmarrje; 
etj.
Gjatë eksperiencës së saj profesionale, ajo ka shfaqur dhe kultivuar aftësi shumë të mira 
planifikuese, manaxhuese, organizative dhe bashkëpunimi.

Shpresa Arbi, Trainere/Manaxhere Programi

Shpresa Arbi është eksperte në dhënien e trainimeve dhe 
ofrimin e konsulencës me fokus në fushën e plan biznesit dhe 
marketingut, planifikimit strategjik dhe studimet e fizibilitetit 
për sektorin e biznesit dhe të OJF-ve. 

Ajo ka aftësi të mira të koordinojë aktivitete të ndryshme, 
fleksibilitet për t’iu përgjigjur ndryshimeve të shpejta të tregut, 
aftësi për të prodhuar ide të reja. Asaj i pëlqen të krijojë lidhje dhe të ndajë mendime e ide 
me këshilltarë të tjerë biznesi. Ajo ka një eksperiencë shumë të mirë për të sjellë së bashku 
një grup njerëzish dhe manaxhon diskutimet me një politikë të derës së hapur. 

Ajo ka manaxhuar disa programe trainimi dhe asistence që kanë patur lidhje me zhvillimin 
e sektorit privat në Shqipëri, përputhjet me standartet Europiane; ka lehtësuar procedura 
kreditimi dhe ka manaxhuar një fond garancie; ka ngritur dy fushata ndërgjegjësimi 
për standardet e cilësisë së produkteve; ka kontribuar në ngritjen e dy organizatave jo 
fitimprurëse LEAA dhe ADAMA; ka pregatitur disa botime për tema të  ndryshme. 

Ajo është e ngarkuar të japë trainime, asistencë teknike, të manaxhojë programe, të 
përgatisë raporte të ndryshme si dhe gazetën e qendrës.
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Elona Muça, Manaxhere e Granteve të Vogla 

Elona Muça ka një experiencë shtatë vjecare me sektorin e 
OJF-ve përfshirë këtu zhvillim dhe manaxhim programi dhe 
aftësi konsulence në lidhje me monitorimin dhe vlerësimin 
e projekteve. Si rrjedhojë e ekperiencës dhe formimit të saj 
akademik, Elona ka akumuluar njohuritë e nevojshme për të 
konceptuar dhe implementuar projekte. Ajo ka experiencë në 
planifikimin e projekteve, përgatitje dhe monitorim buxhetesh, 

raportim programesh bazuar në rezultatet dhe impaktin, si dhe në dizenjim, zhvillim, 
rishikim dhe përshtatje programi. Ajo ka manaxhuar dy programe grantesh të financuara 
nga USAID për sektorin e OJF-ve në Shqipëri për periudhën 2001-2006. 

Elona ka akumuluar eksperiencë në dhënie trainimesh dhe ngritje kapacitetesh për sektorin 
e OJF-ve për cështje të ndryshme të zhvillimit organizativ si Manaxhim Financiar, 
Manaxhim Projektesh, Procedura të Brendshme dhe dizenjimin e proceseve advokuese. 
Në fokusin e punës së saj ka qenë dhe ngritja e kapaciteteve të pushtetit vendor ku ka 
punuar me dhjetë Bashki për trainimin e nëpunësve të administratës vendore për rritjen e 
përgjegjshmërisë financiare. 
   

Liliana Dango, Financiere

Liliana Dango është Financiere e Partnerëve – Shqipëri, Qendra 
për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti. Liliana ka punuar për 
Partnerët – Shqipëri që në vitin 2001 dhe ka experiencë në 
pregatitjen e pasqyrave dhe situacioneve finaciare, në ngritjen e 
sistemeve finaciare dhe në pregatitjen e buxheteve dhe raporteve 
finaciare sipas donatorëve. 

Në rolin e saj si nëpunëse finance ajo mbikqyr raportimin financiar të organizatave 
përfituese të granteve si dhe i asiston organizatat për ngritjen e sistemeve të tyre financiare 
dhe të raportimit. 

Liliana ka trainuar mbi 400 OJF shqiptare në manaxhim financiar si dhe ka ndihmuar 
në ngritjen e nivelit të manaxhimit financiar  në përputhje me standartet ndërkombëtare. 
Pjesë e punës së saj këto vite ka qenë dhe asistenca për nëpunësit e administratës vendore 
në dhjetë Bashki për rritjen e përgjegjshmërisë financiare. Ajo ka marrë pjesë në kurse 
të avancuara të manaxhimit financiar, planifikimit dhe kontabilitetit si dhe ka përdorur 
programe bashkëkohore të kontabilitetit si ACCPAC, GMS, ALPHA etj. 
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Elona Kapexhiu, Asistente e Grupit Manaxhues

Elona Kapexhiu  ka një eksperiencë trembëdhjetë vjeçare 
pune në sektorin e OJF-ve lokale dhe ndërkombëtare në 
Shqipëri. Gjatë këtyre viteve ajo ka manaxhuar disa detyra dhe 
përgjegjësi në administrimin e zyrës, asistencë në manaxhimin 
e granteve, kryerjen e transaksioneve financiare dhe analizën e 
tyre, planifikimin e organizimin  e evenimenteve, trainimeve, 
përgatitjen e raporteve për donatorët, përgatitjen e dizenjimin 

e materialeve promocionale, krijimin dhe manaxhimin e bankave të të dhënave dhe 
përpunimin e informacioneve, manaxhimin e faqes së internetit, përkthime etj. 

Elona është bashkuar me Partnerët-Shqipëri që në krijimin e Qendrës në vitin 2001. 

Arben Musaka, Shofer

Arben Musaka ka një eksperiencë pesëmbëdhjetë vjecare pune 
në sektorin e OJF-ve lokale dhe ndërkombëtare në Shqipëri me 
OSFA, ORT, Care International/Kanada dhe prej pesë vjetësh i 
është bashkuar stafit të Partnerëve – Shqipëri. 

Elona Dini, Asistente e Stafit

Elona Dini është diplomuar në vitin 2005 në Departamentin 
e Punës Sociale pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në 
Universitetin e Tiranës. Aktualisht është duke ndjekur Programin 
Master në Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim, pranë Fakultetit të 
Shkencave Sociale.    
Elona që prej vitit 2003, asiston në disa aspekte të administrimit 
të zyrës dhe siguron mbështetje për të gjithë stafin e Partnerëve 
Shqipëri. Ajo është përgjegjëse për manaxhimin e komunikimit hyrës dhe dalës të zyrës, 
hedhjen e të dhënave dhe mbështetjen profesionale të stafit duke punuar në skuadër dhe 
në mënyrë të pavarur. Elona gjithashtu është manaxhere e qendrës burimore të organizatës 
dhe bazës së të dhënave të cilën e përditëson me informacion nga sektori i OJF-ve dhe më 
gjerë. 
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IV.  PROGRAMet ndërkombëtare të trainimit dhe asistencës teknike

Si rrjedhojë e eksperiencës së akumuluar në Qendër ndër vite, Partnerët-Shqipëri ka ofruar në këtë dy-
vjeçar një sërë programesh trainimi dhe asistence teknike për sektorë të ndryshëm në Ballkan, republikat 
e ish-Bashkimit Sovietik dhe Lindjen e Mesme.

V.   Biznesi në fokusin e partnerëve-shqipëri

Bazuar në nevojën për kualifikim të manaxherëve dhe punonjësve të kompanive fitimprurëse për 
të ofruar shërbime cilësore për klientët e tyre, Partnerët - Shqipëri synon të hyjë në sektorin privat 
nëpërmjet ofrimit të një pakete të posaçme trainimi dhe asistence teknike.  

I. FUQIZIMI DHE MBëSHTETJA E 
SEKTORIT TE OJF-VE

Partnerët - Shqipëri mbështet 
sektorin e OJF-ve për të nxitur 
një qeverisje më transparente 
dhe të përgjegjshme nëpërmjet 
trainimeve dhe asistencës 
teknike në: 

• lehtësim dhe zhvillim 
procesesh kooperuese 
për adresimin e çështjeve 
prioritare

• hartim fushatash publike 
advokasie dhe lobimi;

• aftësi komunikuese dhe 
negociuese si dhe mekanizma 
të tjerë të manaxhimit të 
konfliktit; 

• hartim fushatash 
promovuese dhe forcim i 
marrëdhënieve me median;

• ndërtim rrjetesh dhe 
koalicionesh efektive;

• hartim dhe zbatim i 
fushatave antikorrupsion; 

• nxitje e pushtetit vendor  
dhe OJF-ve për zbatimin e 
teknikave të qeverisjes me 
pjesëmarrje; 

• nxitje e qytetarëve për 
të qenë pjesë e proceseve 
vendim-marrëse

II. RRITJA E KAPACITETEVE Të 
PUSHTETIT VENDOR DHE NXITJA E 
PJESëMARRJES QYTETARE NË VENDIM-
MARRJE

Në kuadër të thellimit të reformave 
për decentralizim, pushteti vendor 
ndeshet gjithnjë e më shumë me rritjen 
e përgjegjësive dhe përgjegjshmërisë 
ndaj qytetarëve. Realizimi me 
sukses i këtyre reformave është një 
sfidë e madhe dhe kërkon rritjen e 
njohurive dhe aftësive manaxhuese të 
administratës të pushtetit vendor. 

Partnerët - Shqipëri punon me 
përfaqësuesit e pushtetit vendor për 
të përmirësuar aftësitë e tyre drejtuese 
dhe manaxhuese dhe për të rritur 
pjesëmarrjen qytetare në vendim-
marrjen lokale. 

Partnerët-Shqipëri, nëpërmjet 
programeve të saj nxit ndërveprimin e 
të gjithë sektorëve si shoqëria civile, 
pushteti vendor dhe sektori privat, 
për të adresuar bashkërisht çështje 
konkrete.  

Në programet e trainimit dhe të 
asistencës Partnerët – Shqipëri 
promovon krijimin e urave të 
bashkëpunimit midis niveleve të 
qeverisjes vendore dhe/ose qendrore 
dhe sektorëve të tjerë. 

Partnerët-Shqipëri, lehtëson  procese të 
planifikimit kooperues dhe aplikimin 
me sukses të teknikave të qeverisjes 
me pjesëmarrje. 

III. FUQIZIMI I LIDERSHIPIT 
RINOR DHE PëRFSHIRJA E 
Të RINJVE Në HARTIMIN E 
POLITIKAVE RINORE
 

Rinia zë një vend të rëndësishëm 
në programet që Partnerët – 
Shqipëri zbaton. 

Në kuadër të fuqizimit të 
lidershipit rinor Partnerët–
Shqipëri  ka hartuar dhe 
zbatuar një “paketë” trainimesh 
për të avancuar potencialet 
e profesionistëve të rinj, 
përfaqësues të OJF-ve rinore, 
qeverisë vendore dhe qendrore, 
biznesit, medias dhe sektorëve 
të tjerë. 

Përveç kësaj, Partnerët - 
Shqipëri si pjesë e programeve 
për rininë ka mbështetur 
iniciativa lokale të grupimeve të 
pjesëmarrësve në program për 
të adresuar çështje të të rinjve 
në komunitete të ndryshme në 
Shqipëri.

Partnerët – Shqipëri lehtësoi 
procesin e Hartimit të 
Strategjisë Kombëtare të 
Rinisë dhe Planit të Veprimit 
për Rininë 2006-2011 duke 
siguruar një pjesëmarrje të 
madhe në këtë proces të të 
rinjve dhe përfaqësuesve të 
organizatave të tyre në mbarë 
vendin. 
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I. FUQIZIMI DHE MBËSHTETJA E SEKTORIT TË 
OJF-VE

Sektori shqiptar i OJF-ve në periudhën 2004-2006 ka bërë progres në drejtim të zhvillimit 
të kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë të tij. Evidenca të këtij progresi pasqyrohen edhe 
në raportin e Indeksit të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (Freedom House, 2006) sipas të 
cilit treguesi i zhvillimit të sektorit në këto dy vite është rritur me 0.50 duke theksuar që 
“Organizatat e shoqërisë civile kanë rritur efektivitetin e tyre duke bashkëpunuar më mirë 
me njëra-tjetrën dhe me institucionet shtetërore”.  

Sidoqoftë ndërhyrja nëpërmjet programeve të ndryshme dhe mbështetjes me qëllim 
fuqizimin e mëtejshëm të sektorit, mbetet ende një domosdoshmëri. 

Partnerët - Shqipëri, partnere në zbatim e Programit “Demokraci dhe Qeverisje në 
Shqipëri” (DQSH), në mënyrë që të adresojë nevojat e shumta të sektorit, punon për të 
ngritur dhe zhvilluar kapacitetet e organizatave jo-fitim-prurëse nëpërmjet një programi 
divers trainimi, asistence teknike dhe grantesh të vogla. 

Strategjia e ndërhyrjes së Partnerëve-Shqipëri në ofrimin e asistencës ndaj sektorit është 
hartuar me qëllim aftësimin e OJF-ve për të marrë pjesë në mënyrë efektive në fushën 
e  qeverisjes së mirë, pjesëmarrjes në procese demokratike siç janë proceset elektorale, 
pjesëmarrje në fushata advokuese dhe lobuese, në monitorimin e platformave qeveritare 
dhe përfshirjen në iniciativa antikorrupsion.

Ndërkohë, si anëtare e Rrjetit për Shoqërinë e Hapur në Shqipëri (NOSA), Partnerët-
Shqipëri e ka fokusuar strategjinë e punës së saj kryesisht në  forcimin e kapaciteteve të 
sektorit në advokasi dhe lobim, qeverisjen me pjesëmarrje dhe proceset bashkëpunuese 
qeveri-OJF-komunitet si dhe në trainim dhe asistencë për ngritjen e sistemeve financiare. 
Një vend të rëndësishëm në kuadër të këtij programi zënë iniciativat në lidhje me hartimin 
e Kodit të Etikës për Sektorin Jofitimprurës, përmirësimin e Ligjit të OJF-ve si dhe 
rishikimin e ligjeve të tjera që rregullojnë marrëdhëniet e shtetit me sektorin, veçanërisht 
në lidhje me politikat fiskale dhe raportimin financiar të OJF-ve. 

Në punën e saj gjatë periudhës dy vjeçare 2004-2006 me sektorin e OJF-ve, Partnerët 
– Shqipëri është përqëndruar kryesisht në: 

I.A. Vlerësimin e kapaciteteve advokuese të OJF-ve Shqiptare, 2004

I.B. Hartimin dhe zbatimin e programit të Trajnimit dhe Asistencës  
 Teknike 

I.C. Përmirësimin e Kuadrit Ligjor për OJF-të

I.D. Zbatimin e programit të Granteve të Vogla
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I. A. Vlerësimi i Kapaciteteve Advokuese të OJF-ve Shqiptare, 2004

Partnerët – Shqipëri vjen në këtë periudhë me një program të ri asistence dhe mbështetjeje 
për forcimin e kapaciteteve të sektorit të shoqërisë civile me fokus kryesor në qeverisjen 
e mirë, pjesëmarrjen në procese demokratike, në fushata advokuese dhe lobuese dhe në 
monitorimin e platformave qeveritare e iniciativave antikorrupsion. 

Me qëllim hartimin e një strategjie ndërhyrjeje në sektorin jofitimprurës për fuqizimin e 
mëtejshëm  të kapaciteteve të tij dhe adresimin sa më real të nevojave të OJF-ve lokale, 
Partnerët – Shqipëri administroi në Shtator – Dhjetor 2004, një sondazh me pjesëmarrjen 
e një kampioni prej 131 organizatash lokale të shoqërisë civile, që veprojnë në fusha të 
ndryshme si: demokraci, shërbime sociale/shëndet, arsim/kulturë, gruaja, të rinjtë, mjedisi 
dhe biznesi. 

Sondazhi synoi të vlerësonte kapacitetet institucionale të OJF-ve në fushën e advokasisë 
duke vlerësuar një sërë komponentësh si: kapacitetet organizative dhe financiare të OJF-
ve për të mbështetur çështje me interes të përbashkët në mjedisin social, politik dhe 
ekonomik ku ato veprojnë, qëndrimin e institucioneve qeveritare dhe mbështetjen e tyre 
ndaj sektorit të OJF-ve si dhe aksesin e OJF-ve në media. 

Nga vlerësimi rezultoi që shoqëria civile në Shqipëri po merr gjithnjë e më tepër rol në 
procese të rëndësishme të zhvillimit të demokracisë në vend, përfshirë proceset zgjedhore 
dhe fushatat antikorrupsion, por masiviteti dhe përhapja gjeografike e këtij angazhimi 
mbetet ende në nivele të ulta. Me gjithë zhvillimet e viteve të fundit OJF-të, veçanërisht 
ato jashtë Tiranës, nuk kanë kapacitete të mjaftueshme organizative në aspektin financiar, 
njerëzor dhe infrastrukturor për të ndërmarrë dhe për të realizuar fushata të suksesshme 
advokasie.  

Përsa i përket qëndrueshmërisë financiare, burimi kryesor i financimeve të OJF-ve 
shqiptare vazhdojnë të mbeten donatorët e huaj. Kjo sepse sektori i OJF-ve vazhdon të 
tregojë mangësi në hartimin e planifikimit strategjik që do siguronte qëndrueshmëri dhe 
pavarësi të sektorit.   

Eksperiencat e punës në koalicione tregojnë iniciativë bashkëpunuese në nivele të ulta 
midis OJF-ve, gjë e cila reflekton numrin e ulët të rrjeteve dhe koalicioneve të krijuara 
dhe të iniciativave të ndërmarra prej tyre në mbrojtje të çështjeve të ndryshme. Kjo shpreh 
nevojën e OJF-ve për ngritjen e koalicioneve efektive brenda sektorit, për t’i bërë të 
suksesshme fushatat e advokasisë. 

Ajo që mbetet akoma problematike për OJF-të është imazhi jo i shëndoshë i sektorit në publik,  
në komunitetin e donatorëve dhe në strukturat shtetërore, ç’ka sjellë domosdoshmërinë e 
hartimit të një kodi etike aplikimi i të cilit do të ndikojë në përmirësimin e imazhit të 
sektorit të shoqërisë civile, jo vetëm te publiku, por edhe te sektorët e tjerë, siç janë shteti 
dhe biznesi. 
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Informacioni i mbledhur gjatë administrimit të sondazhit shërbeu si bazë të dhënash për 
edicionin e dytë të “Adresarit të OJF-ve Shqiptare” botuar në vitin 2005. Ky edicion përmban 
informacion të pasuruar dhe të rifreskuar për rreth 350 OJF shqiptare, përfaqësuese të të 
gjithë sektorëve dhe rajoneve gjeografike.

I. B. Programi i Trainimit dhe Asistencës Teknike 2004-2006

Trainimet mbeten një kërkesë e vazhdueshme e OJF-ve shqiptare me qëllim rritjen e 
kapaciteteve të stafit dhe zhvillimin e organizatave, veçanërisht në fushën e advokasisë dhe 
lobimit duke qenë se njohuritë dhe eksperiencat e sektorit në këtë fushë janë në nivele të 
ulta. Bazuar në nevojat e identifikuara, Partnerët-Shqipëri zhvilloi Programin e Trainimit 
dhe Asistencës Teknike për OJF-të i cili përfshiu hartimin e moduleve të mëposhtme: 

• Zhvillimi Organizativ dhe Transparenca Financiare
• Marrja në Mbrojtje e Politikave dhe Lobimi 
• Krijimi i Rrjeteve dhe Koalicioneve Efektive
• Qeverisja me Pjesëmarrje dhe Planifikimi Kooperues 
• Roli i Shoqërisë Civile në Iniciativat Anti-korrupsion
• Manaxhimi i Konfliktit, Negocimi dhe Mediacioni

Gjatë dy viteve të fundit, Partnerët - Shqipëri ka zhvilluar dhe ofruar një paketë të plotë 
programesh trainimi për OJF të ndryshme sipas moduleve të lartpërmendura. Programet 
e trainimit janë hartuar në formën e kurseve interaktive që përfshijnë ushtrime praktike, 
raste studimore, materiale të printuara dhe informacione referuese. Ato janë zhvilluar sipas 
nevojave dhe kërkesave të organizatave dhe individëve. 

Partnerët – Shqipëri përdor metodologji bashkëkohore dhe rezultative për matjen e impaktit 
të programeve të saj trainuese dhe asistencës teknike të ofruar ndaj sektorit. 

Për këtë P-Sh ka hartuar një sistem monitorimi të rezultateve për të matur efektivitetin e 
programit të  trainimit. Përpara çdo programi trainimi, pjesëmarrësit testohen për nivelin 
e tyre të njohurive dhe aftësive në çështjen e caktuar. Pas një periudhe kohore katër deri 
në gjashtë muaj pas marrjes pjesë në këto programe trajnimi, pjesëmarrësit kontaktohen 
individualisht për të mësuar se si kanë mundur të aplikojnë në praktikë aftësitë dhe njohuritë 
e fituara në trajnim. Kjo mundësohet përmes plotësimit të një pyetësori të detajuar si dhe 
intervistave direkte me përfituesit.

Përveç matjes së impaktit nëpërmjet testimit dhe intervistimit, Partnerët – Shqipëri ka 
zhvilluar një metodologji të re vlerësimi cilësor, të quajtur “Ndryshimet më Domethënëse”. 
Sipas kësaj metode, çdo organizatë pjesëmarrëse në programet e P-Sh përshkruan projektet 
dhe iniciativat e reja që ka ndërmarrë në fusha të ndryshme për të cilat është asistuar 
nga Partnerët – Shqipëri. Procesi identifikon ndryshimet më domethënëse, si rezultat i 
kontributit të trainimit dhe asistencës së Partnerëve-Shqipëri dhe angazhimit të vetë 
organizatave. 

Gjatë një sesioni trainimi në Advokasi 
dhe Lobim në Korçë
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Në këtë mënyrë identifikohen iniciativat më domethënëse dhe histori të suksesshme, 
procese të ndërmarra nga pjesëmarrësit në program të cilat kanë çuar në influencim 
politikash, kanë ndikuar në rritjen e transparencës në qeverisje dhe të pjesëmarrjes qytetare 
në proceset vendim-marrëse. 

Gjatë këtyre dy viteve të fundit, Partnerët – Shqipëri ka patur një numër në rritje të përfituesve 
të shërbimeve të saj në kuadrin e programit të trainimit dhe asistencës teknike. 

Një numër prej 1018 pjesëmarrësish, përfaqësues të OJF-ve dhe të pushtetit vendor 
kanë rritur kapacitetet e tyre nëpërmjet programeve të trainimit dhe asistencës teknike të 
Partnerëve – Shqipëri. Mbi 200 ditë trajnimi dhe asistence teknike janë kryer në qytete të 
ndryshme të Shqipërisë, nga veriu në jug të saj. Ndër përfituesit e këtyre programeve 659 
i përkasin gjinisë femërore dhe 359 asaj mashkullore. 

Grafikët e mëposhtëm paraqesin të dhënat lidhur me përfituesit e programeve të trainimit 
dhe asistencës teknike bazuar mbi shpërndarjen gjeografike, përkatësinë gjinore dhe fushat 
e trainimit dhe asistencës së ofruar gjatë kësaj periudhe nga Partnerët – Shqipëri. 

SHPËRNDARJA SIPAS TEMAVE TË TRAINIMIT 
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I. C. Kuadri Ligjor për OJF-të

Partnerët - Shqipëri punon ngushtë me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare me 
interes në dhënien e ekspertizës për zhvillimin e legjislacionit shqiptar për OJF-të. 
Partnerët – Shqipëri lehtëson iniciativa sektoriale që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor 
për sektorin e OJF-ve, me fokus të veçantë në çështjet fiskale dhe të taksave, duke hartuar 
procese me pjesëmarrje që përfshijnë të gjithë aktorët kryesorë. 

Në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta si pjesë e Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për 
Shqipërinë (NOSA), Fondacioni Shqiptar për Shoqërinë e Hapur (OSFA) dhe Partnerët-
Shqipëri në bashkëpunim me një grup ekspertësh të fushës së legjislacionit dhe ekonomisë 
po punojnë që prej vitit 2005 për analizën e kuadrit ligjor dhe nën-ligjor që rregullon 
veprimtarinë e sektorit jo fitimprurës në Shqipëri. Kjo analizë do të shërbejë për të 
plotësuar mangësitë e vërejtura në këtë kuadër ligjor,  për të lehtësuar punën e sektorit të 
OJF-ve në drejtim të gjetjes së burimeve alternative të financimit në kushtet e mungesës 
ose pakësimit të financimeve nga donatorët e huaj dhe përmirësimin e imazhit të OJF-ve. 

Raporti i prodhuar nga Grupi i Ekspertëve është konsultuar në grupe të gjera përfaqësuesish 
të sektorit të OJF-ve dhe donatorëve në një seri tryezash të rrumbullakëta të organizuara 
në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Pogradec gjatë periudhës Prill-Maj 2006. Në këto takime 
janë diskutuar problemet që derivojnë nga aplikimi i ligjit në fuqi si dhe propozimet e 
grupit të eksperteve. Pjesëmarrësit në këto tryeza siguruan mbështetjen e tyre për vijimin 
e procesit. 

Grupi i ekspertëve po punon për hartimin e amendimeve ligjore si dhe për përgatitjen e 
rregulloreve dhe procedurave që do të lehtësojnë zbatimin e legjislacionit për sektorin jo-
fitimprurës duke reflektuar opinionet e mbledhura në sektor.

I. D.  Programi i Granteve të Vogla

Partnerët - Shqipëri punon për forcimin dhe zhvillimin e sektorit të OJF-ve në Shqipëri 
nëpërmjet ofrimit të granteve të vogla për të ndërtuar kapacitetet e OJF-ve dhe për të 
mbështetur iniciativat kooperuese ndër organizatat dhe sektorët e tjerë. 
Gjatë periudhës 2001-2004, nën financimin e USAID, Partnerët– Shqipëri, administroi 
Fondin e Grantit për Zhvillim Social për të ndërtuar kapacitetet e OJF-ve shqiptare në 
fushën e ofrimit të shërbimeve. Partnerët - Shqipëri financoi 51 projekte në 5 raunde 
grantesh nga të cilat kanë përfituar grupe të ndryshme sociale në tërë vendin. 

Nën programin Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri (2004-2007), Partnerët - Shqipëri 
administron një Fond për Grante të Vogla, i cili është ideuar për të mbështetur zgjedhje 
të lira dhe transparente, për të kontribuar në luftën kundër korrupsionit dhe për të nxitur 
transparencën dhe llogaridhënien në qeverinë vendore dhe qendrore në Shqipëri, nëpërmjet 
mbështetjes financiare për organizatat jo-fitimprurëse shqiptare. 

Fondi i administruar në kuadër të këtij programi është 656,830 USD. Totali i financimeve 
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të programit të granteve për periudhën Shtator 2004 - Shtator 2006, është  365,661 USD. 
Gjatë kësaj periudhe janë administruar tre raunde grantesh. Në total, pranë Partnerëve 
– Shqipëri u paraqitën 177 projekt-propozime nga organizatat lokale dhe u financuan 17 
projekte nga të cilat kanë përfituar grupe të ndryshme interesi në të gjithë vendin. Projektet 
adresojnë çështje të ndryshme ndër të cilat përmendim:
•  monitorim të proceseve elektorale në dy nivele, atë të votimit në qëndrat e votimit dhe  
    numërimit;
•  fushata të ndërgjegjësimit qytetar për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në votime;
•  monitorim të shpenzimeve publike në periudhën parazgjedhore;
•  monitorim të transparencës së financimit të partive politike gjatë fushatës elektorale;
•  përmirësim të kuadrit ligjor dhe infrastrukturës zgjedhore për rritjen e aksesit në qendrat  
   e votimit të personave me aftësi të kufizuara dhe mundësimi i personave të verbër për të   
   votuar në mënyrë të pavarur;
• përmirësimi dhe krijimi i një klime pa rryshfete në pushtetin lokal për lehtësimin e  
   operimit të bizneseve;
• fushata që promovojnë politika publike dhe mbështesin propozimin e amendamenteve  
   ligjore dhe forcimin e ligjeve ekzistuese, procedurave dhe rregulloreve;
• monitorimi i punës së qeverisë në nivel vendor dhe qendror në lidhje me sigurimin e  
   shërbimeve dhe të drejtave të qytetarëve.

Përpara dhënies së granteve,  Partnerët – Shqipëri ofroi konsultime dhe asistencë teknike 
individuale për rreth 50 OJF për hartimin e propozimit dhe zhvillimin e projektit. Më tej 
u ofrua informacion dhe konsultime nëpërmjet takimeve publike në qytete të ndryshme 
të Shqipërisë. 

Partnerët – Shqipëri iu ofron trainime dhe asistencë teknike organizatave përfituese të 
granteve për të forcuar kapacitetet e tyre advokuese dhe organizative dhe i asiston ato drejt 
arritjes së rezultateve, objektivave dhe përpjekeve të tyre kontrolluese dhe monitoruese 
për një qeveri më transparente dhe llogaridhënëse ndaj publikut.    

Disa shembuj të rezultateve që ka patur programi i granteve të vogla gjatë periudhës 2004 
– 2006 tek përfituesit e tij janë:

1.  Monitorimi i ditës së zgjedhjeve parlamentare nga një grup prej tetë organizatash 
nën logon e Koalicionit Shqiptar kundër Korrupsionit nëpërmjet angazhimit të 2900 
vëzhguesve vendorë në 12 prefektura të vendit. Kjo përpjekje mbuloi 40% të qendrave të 
votimit dhe 100% të qendrave të numërimit. 

2.  Mbështetja e një fushate masive informative publike në jug - lindje të vendit  dhe 
debateve me kandidatët gjatë periudhës parazgjedhore të zgjedhjeve parlamentare e cila 
informoi publikun për rëndësinë e ushtrimit të votës. Kjo rezultoi në nje pjesëmarrje më 
të lartë të qytetarëve në zgjedhjet e 2005.

3.  Vlerësimi dhe analizimi për herë të parë i shpërndarjes së fondeve publike për investime 
publike gjatë periudhës parazgjedhore nga përfaqësues të  shoqërisë civile. Ky vlerësim 
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nxori në pah emrat e politikanëve të cilët kanë shfrytëzuar postet e tyre për avantazhe 
politike gjatë periudhës parazgjedhore. Kjo inisiativë u realizua nga Qendra për Kërkim 
dhe Zhvillim.

4.  Përmirësimi dhe monitorimi i kuadrit ligjor dhe infrastrukturës zgjedhore për rritjen e 
aksesit në qendrat e votimit të personave me aftësi të kufizuara dhe mundësimi i personave 
të verbër për të votuar në mënyrë të pavarur. Kjo inisiativë u ndërmor nga Fondacioni 
Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (ADRF).  

5.  Për herë të parë u krijua Koalicioni i Biznesit Korçar Kundër Korrupsionit me inisiativë 
të Agjensisë Rajonale të Zhvillimit Korcë. Si rezultat për një vit u anëtarësuan rreth 52 
biznese të mesme dhe të vogla. Koalicioni po nxit dhe inkurajon dialogun ndërmjet 
biznesit dhe institucioneve lokale dhe pjesëmarjen e këtij targeti për të krijuar një mjedis 
pa rryshfete dhe aplikimin e një konkurrencë të pastër. Koalicioni po punon dhe ka 
prioritet uljen e korrupsionit në zyrën e taksave e tatimeve; uljen e korrupsionit dhe rritjen 
e transparencës në prokurimet publike dhe uljen e informalitetit si një mënyrë për krijimin 
e një mjedisi me konkurencë të pastër. Si rezultat i krijimit të disa grupeve të kontrollit 
me Bashkinë u identifikuan rreth 30 biznese informale të cilat janë regjistruar në zyrën e 
taksave e tatimeve.   

6.  Përmirësimi i statutit të Fakultetit të Shkencave Sociale, Inxhinierisë Mekanike dhe 
Fakultetit Bujqësor në lidhje me transparencën financiare dhe zgjerimi i të drejtave të 
studentëve për t’u përfshirë në procesin e hartimit të buxhetit si rrjedhojë e përpjekjeve të 
vazhdueshme të Qeverisë Studentore Shqiptare. 

7.  Mbajtja nën presion e Bashkisë së Tiranës për përmirësimin e shërbimit të pastrimit të 
qytetit. Qendra Eden ka dhënë disa rekomandime pas monitorimit të pastrimit të qytetit 
në disa zona pilote të Tiranës. Rekomandimet janë marrë në konsideratë nga Bashkia  dhe 
do të jenë pjesë e rregulloreve të reja të cilat do të aplikohen prej saj në marrëdhëniet me 
firmat e pastrimit.

II. RRITJA E KAPACITETEVE TË PUSHTETIT 
VENDOR DHE NXITJA E PJESËMARRJES 
QYTETARE NË VENDIM-MARRJE. 

Në kuadër të thellimit të reformave për decentralizim, pushteti vendor po ndeshet gjithnjë 
e më shumë me rritjen e përgjegjësive dhe përgjegjshmërisë ndaj qytetarëve. Realizimi 
me sukses i këtyre reformave kërkon rritjen e njohurive dhe aftësive manaxhuese të 
administratës si dhe zhvillimin e proceseve që nxisin pjesëmarrjen qytetare në vendim-
marrje dhe në monitorimin e veprimtarisë së pushtetit vendor. 

Një bashkëpunim më i madh dhe i qëndrueshëm midis aktorëve të shoqërisë civile, 
pushtetit vendor dhe biznesit do të ndikonte në adresimin më me realizëm të nevojave të 
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komunitetit si dhe në rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë së pushtetit vendor ndaj 
qytetarëve. 

Partnerët - Shqipëri nëpërmjet programeve të trainimit dhe asistencës teknike punon me 
përfaqësuesit e pushtetit vendor për të përmirësuar aftësitë e tyre drejtuese dhe manaxhuese 
si dhe me aktorët e tjerë lokalë për të promovuar ndërveprimin e të gjithë sektorëve dhe 
krijimin e modeleve bashkëpunuese për rritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje. 
Njëkohësisht Partnerët – Shqipëri lehtëson shkëmbimin e praktikave më të mira në nivel 
kombëtar dhe rajonal për të mësuar nga eksperiencat pozitive dhe për të adaptuar modele 
të suksesshme qeverisjeje me pjesëmarrje.  

Programe Trainimi dhe Asistence Teknike 
Dy programet kryesore të trainimit që Partnerët - Shqipëri ofron për drejtuesit dhe 
nëpunësit e administratës publike në nivel lokal janë: 

Planifikimi Kooperues 
Planifikimi kooperues është një metodologji e manaxhimit të ndryshimit, i cili mbledh 
së bashku aktorë të ndryshëm  për të ndërtuar një qëndrim konsensual ndaj një çështje 
të caktuar. Kjo mundëson përfaqësues të sektorit të shoqërisë civile, të pushtetit vendor, 
qeverisë qendrore apo sektorit të biznesit të prezantojnë pikëpamjet dhe interesat e tyre 
duke marrë njëkohësisht në konsideratë edhe idetë e të tjerëve.   

Në programet e trainimit të planifikimit kooperues Partnerët - Shqipëri lehtëson dialogun e 
pjesëmarrësve të cilët zgjedhin një cështje lokale problematike, zgjidhja e së cilës kërkon 
një planifikim dhe angazhim të përbashkët ndërmjet sektorëve (OJF, pushtet vendor, 
biznes, media). Gjatë procesit aktorët përcaktojnë interesat dhe përgjegjësitë e tyre në 
procesin e zbatimit dhe monitorimit të strategjisë së hartuar bashkërisht. 

Pas një përvoje të sukseshme të fituar në zbatimin e këtij modeli, Partnerët - Shqipëri ofron 
jo vetëm programe trainimi në planifikim kooperues por lehtëson dhe procese  planifikimi 
me pjesëmarrje. Shembuj konkretë të disa prej iniciativave të ndërmarra në këtë drejtim 
mund të gjeni në Shtojcën 1. 

Qeverisja me Pjesëmarrje
Programi i trainimit “Qeverisje me Pjesëmarrje” i Partnerëve - Shqipëri promovon 
rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në procese vendim-marrëse me qëllim përmirësimin 
e politikave dhe programeve që ndikojnë në zhvillimin e komuniteteve lokale. 

Nëpërmjet prezantimit të teknikave të Qeverisjes me Pjesëmarrje në këto programe trainimi 
përcillet informacion mbi funksionimin e pushtetit vendor, mbi të drejtën e qytetarëve për 
t’u përfshirë në proceset vendim-marrëse si dhe mënyrat e mundshme të bashkëpunimit 
pushtet vendor – qytetarë. Gjithashtu në këto programe pjesëmarrësit aftësohen për të 
qenë pjesë aktive e qeverisjes vendore. 
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Prezantimi i Rastit të Elbasanit në 
Workshopin  e  organizuar në Shqipëri 
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Në këtë kuadër, Partnerët - Shqipëri ka lehtësuar dialogje me grupe përfaqësuesish të 
sektorit jo-fitimprurës dhe pushtetit vendor për të përmirësuar mënyrën e qeverisjes 
vendore dhe për të nxitur aplikimin e teknikave që mundësojnë pjesëmarrjen qytetare në 
vendim-marrje. 

Grafiku i mëposhtëm paraqet shpërndarjen gjeografike të pjesëmarrësve në programet e 
trainimit dhe të asistencës që ofron Partnerët – Shqipëri për Ndërtimin e Kapaciteteve të 
Pushtetit Vendor në kuadër të programit Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri.  
Disa shembuj eksperiencash të suksesshme të përfshirjes së grupeve të interesit në vendim-
marrje dhe të krijimit të modeleve të bashkëpunimit shoqëri civile – pushtet vendor, si 
rezultat i punës së P-Sh janë prezantuar në Shtojcën 1. 

Lehtësim i Shkëmbimit të Praktikave më të Mira të Qeverisjes 
Vendore me Pjesëmarrje në Nivel Rajonal 

Partnerët – Shqipëri, në Shtator 2005 filloi zbatimin e projektit 
“Promovimi dhe Shpërndarja e Praktikave më të Mira të Qeverisjes 
me Pjesëmarrje në nivel Ballkanik midis nëntë Bashkive në Shqipëri, 
Maqedoni dhe Mal të Zi”. Projekti një vjecar u mbështet përmes një 
financimi të Fondit të Besimit për Ballkanin (Ballkan Trust Fund), 
program i German Marshall Fund dhe SIDA-s. Partnerët - Shqipëri 
në rolin e iniciuesit dhe koordinatorit të iniciativës punoi për zbatimin 
e saj me partnerët implementues në projekt, Partnerët për Zhvillim në 

Maqedoni (OPEN) dhe Qendra Mesdhetare e Trainimit në Mal të Zi (MTCM). 

Përmes këtij projekti pilot, u promovuan disa prej praktikave më të mira dhe 
modeleve më të suksesshme të pjesëmarrjes së publikut në qeverisjen vendore në 
Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi.

Falë një bashkëpunimi të suksesshëm të Partnerëve-Shqipëri me Shoqatën Shqiptare 
të Bashkive fillimisht u identifikuan praktikat më të mirë të qeverisjes me pjesëmarrje 
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Grupi i pjesëmarrësve në workshopin 
rajonal në Mal të Zi 

në Bashki të ndryshme, fazë kjo nga e cila u përzgjodhën  Bashkia e 
Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës, si institucione në të cilat ishin realizuar 
disa praktika të mira të përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje. 

Bashkitë e përfshira në këtë projekt më pas u asistuan nga Partnerët – 
Shqipëri  për të hartuar rastet e tyre studimore, të cilat u prezantuan dhe 
u diskutuan në seminaret e zhvilluara në Elbasan, Durrës dhe Shkodër 
me qëllim prezantimin e këtyre modeleve të qeverisjes me pjesëmarrje 
tek përfaqësuesit e shoqërisë civile, të komunitetit të biznesit dhe të institucioneve të tjera 
qeverisëse. 

Nëpër të njëjtin proces partnerët në zbatim të Partnerëve – Shqipëri në Mal të Zi dhe 
Maqedoni, identifikuan dhe asistuan tre Bashki në vendet respektive si dhe realizuan 
seminare për prezantimin e modeleve të suksesshme në ato qytete. 

Pas prezantimit të praktikave më të mira në nivel vendor u realizuan vizita studimore në 
Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoni për të njohur më nga afër punën e pushtetit vendor 
në Bashkitë e përfshira në iniciativë, për hartimin e strategjive të zhvillimit lokal me 
pjesëmarrjen e grupeve të interesit. Në mbyllje të vizitave studimore në Shpipëri, Mal të 
Zi dhe Maqedoni u zhvilluan tre workshope rajonale në të cilat pjesëmarrësit përfaqësues 
të Bashkive të Elbasanit, Durrësit, Shkodrës (Shqipëri), Kavardarcit, Berovos, Kicevos 
(Maqedoni) dhe Ulqinit, Barit dhe Podgoricës (Mal i Zi) shkëmbyen eksperiencat e tyre 
dhe diskutuan mbi praktikat më të mira të krijuara deri tani në qeverisjen vendore me 
pjesëmarrje si dhe në nxitjen e mëtejshme të përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje.  

III. FUQIZIMI I LIDERSHIPIT RINOR DHE 
PËRFSHIRJA E TË RINJVE NË HARTIMIN E 
POLITIKAVE RINORE 

Gjatë periudhës  2004-2006, Partnerët-Shqipëri ka ofruar programe trainimi dhe asistencë 
teknike për sektorin e rinisë. Në këto programe janë përfshirë liderë dhe përfaqësues aktivë 
të OJF-ve rinore, forumeve dhe senateve studentore, si dhe të rinj vullnetarë në sektorë të 
ndryshëm të shoqërisë. Në këtë kuadër janë zhvilluar disa programe strategjike të hartuara 
për të fuqizuar dhe zgjeruar pjesëmarrjen e grupeve rinore në iniciativa komunitare për 
të shfaqur aftësitë e tyre drejtuese dhe bashkëpunuese e për të sjellë ndryshime sociale në 
komunitetet ku veprojnë dhe punojnë. 
Një zhvillim të rëndësishëm me ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e politikave 
qeverisëse në vend përbën dhe përfshirja e të rinjve në hartimin e dokumentave politikë 
strategjikë dhe planit kombëtar të veprimit për rininë, proces i cili është lehtësuar nga 
Partnerët – Shqipëri.  
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III. A.  Rinia në Veprim

Programi “Rinia në Veprim” vjen në vijim të implementimit të suksesshëm të programit 
një vjeçar “Lidershipi Rinor” të Partnerëve-Shqipëri, program në të cilin 200 të rinj nga 
sektorë dhe rajone të ndryshme të vendit ndoqën një seri kursesh intensive trainimi me 

qëllim zhvillimin e potencialeve të tyre drejtuese dhe manaxhuese 
si dhe aftësimin në replikimin e trainimeve dhe zbatimin e disa 
projekteve pilot të hartura dhe implementuara prej tyre. 

Qëllimi kryesor i programit të ri “Rinia në Veprim” ishte avancimi i 
njohurive dhe forcimi i aftësive komunikuese për përfshirje sociale 
të të rinjve në iniciativa komunitare dhe lehtësim procesesh. Për 
arritjen e këtij qëllimi Partnerët – Shqipëri zhvilloi dhe prezantoi 
dy kurrikula të reja trainuese: “Ndryshimi Social në Komunitetet 

Gjatë një sesioni trainimi në kuadrin e 
programit Rinia në Veprim 

Lokale” dhe “Planifikimi Kooperues”. 

Pjesë e “Rinia në Veprim” u bënë 120 të rinj me pozicione të larta drejtuese dhe manaxhuese 
në sektorin e OJF-ve rinore, pushtetit vendor, medias dhe strukturave universitare. Nga ky 
grup prej rreth 120 pjesëmarrësish në fund të fazës së parë të trainimit u përzgjodhën 10 
trainerë të rinj, të cilët të asistuar nga stafi i Partnerëve-Shqipëri, replikuan programet e 
mësipërme të trajnimit për të rinj të tjerë, duke e rritur numrin e përfituesve në  200.  

Përveç aftësimit të të rinjve në drejtimet e mësipërme një tjetër rezultat domethënës i 
programit ishte krijimi i një rrjeti të rinjsh me përfituesit e programit dhe më gjerë, të cilët 
sigurojnë dhe shkëmbejnë informacion dhe eksperienca midis tyre. 

Disa prej pjesëmarrësve më aktivë të programit janë promovuar nga Partnerët-Shqipëri 
duke u aktivizuar në aktivitete e ngjarje të ndryshme publike. 

“Rinia në Veprim” u mundësua nëpërmjet mbështetjes financiare të Fondacionit për 
Shoqërinë e Hapur në Shqipëri (OSFA).

III. B. Strategjia Kombëtare e Rinisë dhe Plani i Veprimit për Rininë 

Partnerët – Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe mbështetjen 
e Agjensive të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri (UN 
Albania) UNDP, UNICEF, UNFPA, ILO IPEC lehtësoi 
gjatë periudhës Maj – Shtator 2006 procesin e Hartimit 
të Strategjisë Kombëtare të Rinisë dhe Planit të Veprimit 
Rinor 2006-2011.  Gjatë diskutimit në grupe të vogla  

Workshopi rajonal në Vlorë    

Me qëllim organizimin e nje procesi me pjesëmarrje sa më të gjerë të të rinjve, organizatave 
përfaqësuese të tyre si dhe institucioneve e organizatave që zbatojnë programe për të rinjtë 
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në Shqipëri, P-Sh përfshiu në këtë proces një numër të madh 
grupesh interesi për çështjet e rinisë në të gjithë vendin si 
organizata rinore, forume rinore politike, organizata të tjera 
të cilat ofrojnë shërbime për të rinjtë, përfaqësues të pushtetit 
vendor, të dhomave të tregtisë dhe industrisë, agjensi rajonale 
zhvillimi etj.   

Partnerët  - Shqipëri koordinoi dhe lehtësoi punën e grupit të 
Gjatë diskutimit në grupe të vogla  

Workshopi rajonal në Tiranë 

ekspertëve të rinisë për hartimin e Strategjisë si dhe organizoi katër Workshope Rajonale 
në Tiranë, Shkodër, Pogradec dhe Vlorë për hartimin e Planit të Veprimit Rinor. Rreth 
300 të rinj nga i gjithë vendi u përfshinë në këto workshope rajonale dhe patën mundësi 
të japin komentet në lidhje me draftin e strategjisë si dhe rekomandimet për programet 
dhe projektet rinore të nevojshme për t’u zbatuar në të gjitha rrethet e vendit me qëllim 
zhvillimin e mëtejshëm social – ekonomik – kulturor të të rinjve dhe përfshirjen e tyre në 
procese vendim-marrëse. 
Partneret – Shqipëri përpunoi dhe përcolli të gjitha rekomandimet e mbledhura nga grupet 
e interesit në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe përmes saj, në 
qeverinë shqiptare. 

Në Tetor 2006, qeveria shqiptare miratoi Strategjinë Kombëtare të Rinisë dhe Planin e 
Veprimit 2006-2011. 

Organizimi i proceseve të tilla me përfshirjen e grupeve të interesit në hartimin e 
dokumentave politikë po krijon një kulturë të re në Shqipëri e cila duhet zhvilluar dhe 
promovuar më tej.  

IV. PROGRAME TRAINIMI DHE ASISTENCE
     TEKNIKE NË NIVEL NDËRKOMBËTAR

Trainim në Tiranë me përfaqësues të disa 
OJF-ve nga Taxhikistani 

Si rrjedhojë e ekspertizës së fituar dhe eksperiencës së akumuluar në 
Qendër ndër vite, Partnerët-Shqipëri ka vijuar edhe këtë dy vjeçar të 
ofrojë një sërë programesh trainimi dhe asistence teknike për sektorë 
të ndryshëm në nivel ndërkombëtar. 

Ndër angazhimet e Partnerëve – Shqipëri në ofrimin e trainimit 
dhe asistencës në nivel ndërkombëtar në periudhën 2004 – 2006 
përmendim: 

Trainim dhe Asistencë për organizatat kryesore të sektorit të OJF-ve në 
Taxhikistan.

Pas nënshkrimit të dy kontratave të shërbimit me IREX - Taxhikistan, përmes Partnerëve 
për Ndryshim Demokratik,  Partnerët-Shqipëri ka ofruar dy programe të suksesshme 

PROGRAMET E PARTNERËVE-SHQIPËRI
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Trainim në Shtime, Kosovë 

trainimi dhe asistence teknike për 25 liderë dhe manaxherë të lartë të disa OJF-ve lokale, 
përfitues grantesh të IREX – Taxhikistan. 

Iniciativa e parë u realizua në Shqipëri gjatë Nëntorit 2005. Ky program u fokusua në 
ofrimin e një kursi trainimi intensiv në “Advokasi dhe Lobim” e kombinuar me një seri 
vizitash studimore në organizata shqiptare që punojnë në fushën e marrjes në mbrojtje të 
politikave dhe lobimit. 

Programi i trainimit u hartua si një mjet profesional bazuar mbi nevojat e OJF-ve nga 
Taxhikistani, grantmarrës të Programit për Iniciativa Civile Advokasie në Taxhikistan, që 
kanë treguar sukses në ndërmarrjen e disa iniciativave për marrjen në mbrojtje të politikave 
në vendin e tyre. Përfitues në program ishin tetë drejtues OJF-sh që operojnë në sektorë 
të ndryshëm si Rinia, Mjedisi, Të Drejtat e Grave, Personat me Aftësi të Kufizuara dhe 
Media në Taxhikistan. 

Programi i dytë i trainimit dhe asistencës teknike me fokus në “Manaxhim të Ciklit të 
Projektit dhe Zhvillim Organizativ” u zhvillua në Dushanbe, Taxhikistan në Prill 2006. 
Pjesëmarrës në këtë program ishin 17 liderë dhe manaxherë programi nga tetë OJF lokale, 
përfituese grantesh të IREX-Taxhikistan të cilët thelluan njohuritë e tyre në manaxhimin e 
projektit dhe u njohën me modele të suksesshme të zhvillimit organizativ.  

Trainim dhe Asistencë sektorit të OJF-ve në Kosovë  

Prej disa vitesh tashmë është konsoliduar bashkëpunimi mes Partnerëve–Shqipëri dhe 
Balkanactie Van De Gemeenten Belgium në Kosovë, një organizatë belge me fokus në 
zhvillimin social dhe ekonomik të fshatrave dhe komunave të Shtimes në Kosovë. Në 
kuadër të këtij bashkëpunimi Partnerët - Shqipëri u kontraktua sërish nga kjo organizatë 
gjatë Shtatorit 2005 dhe Prillit 2006 për të asistuar dhe ofruar tre programe trainimi 
përkatësisht në temat “Krijim Rrjetesh dhe Koalicionesh”; “Qeverisje me Pjesëmarrje” 
dhe “Manaxhim të Ciklit të Projektit”.  Përfitues të këtyre programeve ishin drejtues të 
disa organizatave lokale rinore në Kosovë (shqiptarë dhe serbë) përfitues të granteve nga 
Balkanactie Van De Gemeenten Belgium si edhe pesë anëtarë nga stafi i organizatës. 

Këto kurse trajnimi pajisën pjesëmarrësit me informacion dhe 
njohuri mbi krijimin e rrjeteve dhe koalicioneve, qeverisjen me 
pjesëmarrje dhe teknikat e pjesëmarrjes në proceset vendim-
marrëse. Metodologjia ndërvepruese e trainimit ndihmoi 
audiencën e përbërë nga shqiptarë dhe serbë që të punojnë së 
bashku dhe të diskutojnë sfidat dhe vështirësitë në ndërtimin e 
koalicioneve të suksesshme në vend.

PROGRAMET E PARTNERËVE-SHQIPËRI

Ndërkohë, gjatë vjeshtës 2005 dhe fillim-vitit 2006, Partnerët – Shqipëri ka ofruar sërish 
disa programe intensive asistence teknike në ngritjen e sistemeve financiare, dhe në fushën 
e Shkrimit dhe Manaxhimit të Ciklit të Projektit për stafin e Partnerëve-Kosovë. 
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Ndërtim kapacitetesh për sektorin e OJF-ve në Lindjen e Mesme (Jordani 
dhe Irak) 

Me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci dhe të Institutit të Shteteve të Bashkuara 
për Paqe, Partnerët për Ndryshim Demokratik zbatoi një program një vjeçar (2005-2006), 
për të zhvilluar aftësitë e manaxhimit të konfliktit dhe ndërtimit të konsensusit për 25 
liderë të shoqërisë civile nga Iraku.

PROGRAMET E PARTNERËVE-SHQIPËRI

Trainim me përfaqësues të disa OJF-ve 
Irakiane,  Jordani Korrik 2005 

Në kuadër të këtij projekti, Partnerët-Shqipëri drejtuan në Qershor 2005 
një seminar mbi organizimin e proceseve me pjesëmarrje, që sigurojnë 
përfshirjen dhe angazhimin e popullsive të ndryshme që jetojnë në 
Irak. Seminari u fokusua në diskutimet mbi rëndësinë e ndryshimeve 
demokratike duke theksuar ruajtjen dhe respektimin e vlerave, aftësimit 
për manaxhimin e ndryshimeve në vend nëpërmjet lehtësimit, negocimit dhe komunikimit 
efektiv.  

Në shtator 2005, grupi prej 25 OJF-sh nga Iraku mori një paketë më të përparuar  teknikash, 
të cilat avancojnë aftësitë e liderëve të shoqërisë civile në dizenjimin dhe zbatimin e një 
procesi për zgjidhjen e konflikteve potenciale. Ky program ndërgjegjëson pjesëmarrësit 
si të arrihet paqësisht konsensusi për çështjet komunitare, dhe i pajis me teknika për të 
lehtësuar aktivitete që promovojnë pjesëmarrjen. Përfaqësuesit e OJF-ve irakene hartuan 
plane konkrete veprimi për projekte që synojnë të zgjidhin çështje specifike për komunitetet 
e tyre. 

Një tjetër program intensiv trajnimi është ofruar sërish për përfaqësues të rrjetit të  trajnerëve 
të Partnerëve-Jordani. Kështu, në Shkurt 2006, Partnerët – Shqipëri së bashku me Partnerët 
– Poloni zhvilluan në Jordani një program trainimi në “Manaxhim Konflikti”. 

V. BIZNESI NË FOKUSIN E PUNËS SË 
    PARTNERËVE-SHQIPËRI 
 
Zhvillimi i një sektori privat të fortë dhe dinamik në Shqipëri këto vitet e fundit, ka 
nxjerrë në pah nevojën për kualifikim të manaxherëve dhe punonjësve të kompanive 
fitimprurëse. 

Kompanitë private gjithnjë e më shumë po shprehin nevojën për kualifikime të personelit të 
tyre si dhe gatishmërinë për të paguar shërbime që rrisin cilësinë e punës së punonjësve. 

Bazuar në këtë situatë, Partnerët - Shqipëri synon të hyjë në sektorin privat me ofrimin e 
shërbimeve cilësore të trainimit, të asistencës teknike dhe të lehtësimit të proceseve të cilat 
janë pjesë e ekspertizës dhe misionit të saj. Në këtë kuadër stafi i Partnerëve - Shqipëri 
ka punuar për pregatitjen e një pakete trainimesh posaçërisht për sektorin e biznesit. Kjo 
paketë përfshin: 
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•  Kujdesi ndaj Klientit dhe Shitjet; 
•  Aftësitë e Komunikimit në Biznes; 
•  Manaxhimi i Konfliktit; 
•  Puna në Grup;
•  Ndryshim Organizativ
•  Ndjekja dhe Vlerësimi i Performancës 
•  Lidership
•  Vendim-marrja dhe zgjidhja e problemit

Ky program trainimesh dhe asistence teknike udhëhiqet nga kërkesa dhe u përgjigjet 
nevojave të evidentuara nga vetë kompanitë për të rritur shanset e tyre për sukses. 
Përmbajtja dhe metodologjia e programeve është bazuar në eksperiencën ndërkombëtare 
dhe atë vendase. 

  

PROGRAMET E PARTNERËVE-SHQIPËRI
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MBËSHTETËSIT DHE BASHKËPUNËTORËT

Partnerët – Shqipëri u është mirënjohëse të gjithë donatorëve dhe partnerëve për 
pjesëmarrjen dhe mbështetjen e ofruar në këto dy vjet të veprimtarisë së saj. Kjo mbështetje 
i ka mundësuar Partnerët – Shqipëri të arrijë një impakt të qëndrueshëm në punën e saj me 
komunitete të ndryshme në Shqipëri. 

Nëpërmjet iniciativave të vazhdueshme për ngritje fondesh, kërkimit të burimeve të 
ndryshme financiare, zhvillimit të shërbimeve mbi baza kontraktuale dhe me pagesë si 
dhe nëpërmjet krijimit dhe zhvillimit të partneriteteve efektive me sektorin e OJF-ve, 
qeverinë dhe komunitetin e donatorëve, Partnerët – Shqipëri ka arritur qëndrueshmëri 
institucionale dhe financiare të organizatës dhe veprimtarisë së saj.  

Partnerët – Shqipëri ka krijuar tashmë një profil të qartë dhe reputacion në rritje të një 
organizate lokale bazuar në profesionalizëm, me aftësi të forta në fushën e forcimit të 
kapaciteteve institucionale, manaxhimit të burimeve dhe informacionit në sektorin jo 
fitimprurës, lehtësimit të proceseve si dhe hartimit dhe implementimit të modeleve të 
bashkëpunimit mes sektorëve.

Gjatë kësaj periudhe dy vjeçare, kryesisht veprimtaria e Partnerëve – Shqipëri është 
mbështetur nga USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar) 
nëpërmjet një granti të akorduar Partnerëve për Ndryshim Demokratik për zbatimin e 
programit “Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri”. 

Partnerët – Shqipëri ka bashkëpunuar gjithashtu edhe me donatorë të tjerë, organizata 
vendase dhe ndërkombëtare si Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA) për 
zbatimin e programit të Rrjetit të Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (NOSA), Programi i 
Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP), Agjensi të tjera të Kombeve të Bashkuara 
që veprojnë në Shqipëri si UNICEF, UNFPA, ILO-IPEC, Fondi i Besimit për Demokraci 
(BTD), Balkanactie Van De Gemeenten Belgium në Kosovë, etj. 

Një falënderim i veçantë u drejtohet të gjithë anëtarëve të Partnerëve Ndërkombëtarë për 
Ndryshim Demokratik për bashkëpunimin dhe mbështetjen e tyre. 
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FINANCAT DHE TRANSPARENCA

1,100,451 USDDemokraci 
dhe Qeverisje në Shqipëri

19,485 USDTrainim në Manaxhim 
Financiar dhe Manaxhim 
Projekti

77,930 USDRrjeti i Shoqërisë së 
Hapur për Shqipërinë 
(NOSA)

34,409 USDHartimi i Strategjisë 
së Rinisë dhe Planit të 
Veprimit 2006-2011

24,890 USD“Promovimi dhe Shpërndarja 
e Praktikave më të mira të 
Qeverisjes me Pjesëmarrje në 
nivel Ballkanik, midis Bashkive 
të Shqipërisë, Maqedonisë dhe 
Malit të Zi”

USAID nëpërmjet 
Programit Demokraci 
dhe Qeverisje në 
Shqipëri

DONATORI   TITULLI I PROJEKTIT SHUMA E GRANTIT

Fondi Kombëtar për Demokraci dhe 
Instituti i Shteteve të Bashkuara për Paqe

Fondi Kombëtar për Demokraci dhe  
Instituti i Shteteve të Bashkuara për Paqe

Partnerët- Jordani

Trainim në Ndërtim Konsensusi dhe 
Planifikim Kooperues për organizata nga 
Iraku, organizuar në Jordani në Qershor 2005

Trainim në Ndërtim Konsensusi dhe 
Planifikim Kooperues për organizata nga 
Iraku, organizuar në Jordani në Shtator 2005

Trainim në Manaxhim Konflikti për Rrjetin e 
Trainerëve të Partnerëve Jordani

KONTRATAT E PËRFITUARA NGA PARTNERËT-SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 
SHTATOR 2004 - SHTATOR 2006

GRANTET E PËRFITUARA NGA PARTNERËT-SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 
SHTATOR 2004 - SHTATOR 2006

Fondacioni i Shoqërisë 
së Hapur për 
Shqipërinë

Fondacioni i Shoqërisë 
së Hapur për 
Shqipërinë

UNICEF, UNDP, 
UNFPA, ILO-IPEC

Fondi i Besimit për 
Ballkanin (Balkan 
Trust For Democracy 
Fund)
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Partnerët - Kosovë

Partnerët - Kosovë

Partnerët - Kosovë

Balkanctie van Degementum Belgium – 
Iniciativa e Ballkanit

IREX Taxhikistan

Human Development Promotion 
Center (HPDC)

World Vision

UNDP

Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin

Every Child

Aleanca e Fëmijëve

Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare

IREX Taxhikistan

ICMC

Balkanctie van Degementum Belgium – 
Iniciativa e Ballkanit 

Balkanctie van Degementum Belgium – 
Iniciativa e Ballkanit

DIANET dhe Human Development 
Promotion Center (HPDC)

Market Surveillance on System

Qendra Eden

Trainim në Manaxhim Projekti 

Trainim në Shkrim Projekt-Propozimesh dhe Manaxhim 
Projekti 

Trainim dhe Asistencë Teknike në Manaxhim Financiar 

Trainim në Ndërtim Koalicionesh dhe Qeverisje me 
Pjesëmarrje 

OJF-të nga Taxhikistani mësojnë mbi Advokasinë në 
Shqipëri, Trainim dhe Vizitë Studimore 

Trainim në Qeverisje me 
Pjesëmarrje 

Program Trainimi në Advokaci,  Ndërtim Koalicionesh dhe 
Lidership 

Program Trainimi për Trainerë në Ndërtim Rrjetesh dhe 
Koalicionesh 

Trainim në Monitorim dhe Vlerësim 

Trainim për Trainerë për stafin e Every Child 

Program Trainimi mbi: Konventën e të Drejtave të Fëmijëve,  
Advokasi dhe Lobim, Monitorim dhe Vlerësim 

Trainim në Advokasi 

Trainim në Manaxhim të Ciklit të Projektit për përfaqësues të 
OJF-ve nga Taxhikistani, Dushanbe Nëntor 2005

Trainim në Vlerësim Nevojash në Komunitet, Analizë të 
Dhënash dhe Raportim 

Trainim në Ciklin e Manaxhimit të Projektit 

Trainim në Vlerësim Nevojash 

Program Rajonal Trainimi për Trainerë në Advokasi për të 
Drejtat e Minoriteteve  

Trainim në Planifikim Kooperues dhe Ndërtim Koalicionesh 

Trainim dhe Asistencë Teknike në Manaxhim Financiar
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DEKLARATA TË BURIMEVE TË TË ARDHURAVE DHE PËRDORIMIT TË FONDEVE 

    SHTATOR 2004 SHTATOR 2005
Fondi USAID   367,578,00  606,901.00
Grante te tjera   55,748,00  19,485.00
Kontrata   0.00   7,218.00
Të ardhura nga shërbimet 60.00   24.00
Të ardhura të tjera  0.00   6,124.00
Interesa bankare   0.00   812,00

Totali i të ardhurave   423,386.00  640,564.00
   
Grante    192,218.00  214,923.00
Trainime   173,855.00  26,667.00
Paga    66,703.00  70,095.00
Sigurime Shoqërore  22,606.00  22,109.00
Pajisje       2,667.00
Qera    9,360.00  0.00
Telekomunikacion  7,000.00  9,000.00
Udhëtim   4,527.00  22,099.00
Kancelari   6,300.00   5,715.00
   
Total     482,569.00  373,275.00
   
Balanca e Fondeve  -59,183.00  267,289.00
Balanca e hapjes  176,301.00  117,118.00
Balanca e mbylljes  117,118.00  384,407.00
      
    SHTATOR 2005 SHTATOR 2006
Fondi USAID   606,901.00  493,550.00
Grante te tjera   19,485.00  137,229.00
Kontrata   7,218.00  24,696.00
Të ardhura nga shërbimet 24.00   88.00
Të ardhura të tjera  6,124.00  4,450.00
Interesa bankare  812.00    6,927.00

Totali i të ardhurave   640,564.00  666,940.00
   
Grante    214,923.00  71,970.00
Trainime   26,667.00  35,094.00
Paga    70,095.00  90,497.00
Sigurime Shoqërore  22,109.00  27,997.22
Pajisje    2,667.00  0.00
Qera    0.00   800.00
Telekomunikacion  9,000.00  8,885.28
Udhëtim   22,099.00  33,056.00
Kancelari   5,715.00   3,685.00

Total     373,275.00  271,984.50
   
Balanca e Fondeve  267,289.00  394,955.50
Balanca e hapjes  117,118.00  384,407.00
Balanca e mbylljes  384,407.00  779,362.50

FINANCAT DHE TRANSPARENCA
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PROGRAMI  I  TRAINIMEVE TË PARTNERËVE - SHQIPËRI KONTRIBUON NË 
KRIJIMIN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR TË OJF-VE NË BASHKINË E DURRËSIT 

Emri i Programit: Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri / Programi i Trainimeve 

Emri dhe vendndodhja e organizatës: Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile ( CSDC)-
Durrës 

Periudha kur ka ndodhur ndryshimi: Shkurt-Prill 2006 

Tema: Promovimi i Pjesëmarrjes së OJF-ve në Vendimmarrjen Lokale 

HYRJE 

Qëllimi i këtij rasti studimor është të prezantojë një përmirësim të rëndësishëm në 
bashkëpunimin ndërmjet sektorit të Shoqërisë Civile dhe Pushtetit Vendor në Shqipëri si 
rezultat i programeve të trainimit të ofruara nga Partnerët-Shqipëri, në kuadër të Programit 
Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri (DQSH). 

PËRSHKRIM I ORGANIZATËS

Rrjeti i pesë Qendrave të Zhvillimit të Shoqërisë Civile u krijua në vitin 2001 nga 
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Organizata e Zhvillimit Hollandez (SNV). Qendrat 
janë administruar nga partnerët e projektit dhe janë financuar deri ne fund të vitit 2003 
nga Qeveria Gjermane. Si pjesë e strategjisë së tyre për qëndrueshmëri, CSDC-Durrës u 
rregjistrua si Qendër në Maj 2004, sipas ligjit Shqiptar për Organizatat Jofitimprurëse. 
Qendra është tani nje entitet ligjor dhe ka ndryshuar statusin e saj nga një projekt në një 
partner zbatues të OSBE-së në Shqipëri. 

Misioni i CSDC-Durrës është të kontribuojë për një shoqëri civile të artikuluar dhe me zë 
të fortë duke i ofruar mundësi komunitetit për t’u takuar, diskutuar, debatuar dhe mësuar. 
Qendra lehtëson aktivitete të përbashkëta ndërmjet Pushtetit Vendor dhe organizatave 
të shoqërisë civile, me qëllim që të inkurajojë bashkëpunimin dhe dialogun ndërmjet 
aktorëve të ndryshëm në komunitet. Qendra gjithashtu jep këshilla për bashkëpunimin 
ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe Pushtetit Vendor. Për të përmbushur këtë 
rol, në bashkëpunim me disa organizata të tjera që veprojnë në qytetin e Durrësit, CSDC 
themeloi Komisionin e parë Këshillimor të Organizatave Jo-fitimprurëse (OJF-ve) në 
qytetin e Durrësit. 

NDRYSHIMI MË I RËNDËSISHËM 

Ideja e krijimit të Komisionit Këshillimor të OJF-ve lindi gjatë trainimeve në “Planifikim 
Kooperues” dhe “Qeverisje me Pjesëmarrje” të ofruara nga Partnerët - Shqipëri në Dhjetor 
2005 dhe Janar 2006 për sektorin e OJF-ve dhe përfaqësuesit e Pushtetit Vendor në qytetin 
e Durrësit.
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Në këto trainime, përfaqësuesit e OJF-ve dhe Pushtetit Vendor u angazhuan në ushtrime 
dhe role-play të hartuara për t’u mësuar atyre se si të bashkëpunojnë ndërmjet tyre dhe si të 
përdorin mekanizma të ndryshëm për t’u përfshirë në proçesin e vendim-marrjes lokale. Ata 
gjithashtu mësuan mbi proçesin e Planifikimit Kooperues, i cili është dizenjuar me qëllim 
rritjen e bashkëpunimit ndërmjet sektorëve. P ërfaqësuesit e OJF-ve në trainimet e zhvilluara 
në Durrës vendosën që mënyra më e mirë për t’u përfshirë në vendim-marrjen lokale ishte 
krijimi i një Komisioni Këshillimor të OJF-ve për draftimin dhe monitorimin e Buxhetit të 
Bashkisë, me qëllim shprehjen dhe reflektimin në buxhet të prioriteteve të komunitetit dhe 
bërjen e proçesit të buxhetimit një proçes transparent dhe të përgjegjshëm.

Përmbajtja e dy trainimeve të ofruara nga Partnerët - Shqipëri u adoptua nga CSDC dhe u 
përdor për krijimin dhe manaxhimin e Komisionit Këshillimor. 

Aftësitë kryesore të fituara gjatë trainimit, të cilat u përdorën nga CSDC ishin: identifikimi 
i çështjes, krijimi i një koalicioni, komunikimi me Bashkinë, krijimi i një Komisioni 
Këshillimor, identifikimi i lehtësuesve për të ndjekur proçesin dhe zbatimi i planit të 
punës. 

CSDC luajti rolin e koordinatorit dhe lehtësuesit në fillim të proçesit. Të gjitha OJF-
të që veprojnë në Durrës u ftuan të bëheshin pjesë e një koalicioni i cili do të krijonte 
Komisionin Këshillimor. Tetë shoqata iu përgjigjen thirrjes, nga të cilat gjashtë kishin qënë 
pjesëmarrëse në trainimet e ofruara nga Partnerët - Shqipëri në “Planifikim Kooperues” 
dhe “Qeverisje me Pjesëmarrje”. 

Vendimi për krijimin e Komisionit Këshillimor me pjesëmarrjen e tetë OJF-ve u mor më 8 
Shkurt 2006. Qëllimi i këtij Komisioni është që ta bëjë sektorin e OJF-ve pjesë të proçesit 
të draftimit dhe monitorimit të buxhetit në Bashkinë e Durrësit. 

Anëtarë të koalicionit janë: 
Shoqata “Natyra për Njeriun” 
Shoqata e Dhurimit të Gjakut 
Shoqata “Shpresë për Jetimët” 
Shoqata “Jeta e Re” 

Veprimi i parë që ndërmori koalicioni pas krijimit të tij, ishte kontaktimi me Bashkinë e 
Durrësit për të prezantuar arsyet dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së Komisionit në proçesin e 
buxhetimit. Në 7 Mars 2006 Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Lefter Koka, miratoi krijimin 
e Komisionit Këshillimor të përbërë nga përfaqësues të OJF-ve, të cilat do të merrnin pjesë 
në proçesin e draftimit dhe monitorimit të buxhetit të Bashkisë. 

Në Prill 2006, CSDC-Durrës i kërkoi organizatës “Ura” të merrte rolin e koordinatorit të 
Komisionit Këshillimor. “Ura” mbështet qytetarët, zyrtarët lokalë, OJF-të dhe median, 
të kuptojnë, të marrin pjesë dhe të monitorojnë proçesin e buxhetimit lokal. Në verë të 
vitit 2006, organizata “Ura” organizoi takime me anëtarë të Komisionit Këshillimor për të 
diskutuar rolin e tyre në të ardhmen, funksionin dhe aktivitetet si dhe të sigurohej që ata 
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do të luanin një rol të rëndësishëm në proçesin e draftimit dhe monitorimit të buxhetit për 
vitin 2007.

Komisioni filloi punën duke hartuar prioritetet për buxhetin e vitit 2007, të cilat u dërguan 
në Bashki për rishikim. Në Shtator 2006 këto prioritete u diskutuan në një takim të 
hapur mes përfaqësuesve të bashkisë dhe përfaqësuesve të OJF-ve, pjesë e Komisionit 
Këshillimor. Takimi u pasua nga një fushatë ndërgjegjësimi në median lokale, me qëllim 
që qytetarët të edukohen rreth proçesit të buxhetimit lokal. 

RENDESIA E RASTIT 

Krijimi i Komisionit Këshillimor ishtë një ndryshim shumë i rëndësishëm për sektorin e 
OJF-ve në Shqipëri. Për herë të parë në qytetin e Durrësit, OJF-të krijuan një strukturë 
me iniciativën e tyre, e cila synonte pjesëmarrjen në proçesin e vendimmarrjes lokale me 
qëllim mbrojtjen e nevojave dhe interesave të komunitetit të cilit ato i shërbejnë. Tashmë 
ekziston një lidhje ndërmjet dy sektorëve (Shoqërisë Civile dhe Pushtetit Vendor), si dhe 
janë eliminuar kritikat e OJF-ve për mosdëgjimin e zërit të tyre nga Pushteti Vendor. 

UNË, GRUAJA!” ZBATON PROGRAME TË SUKSESSHME NË BASHKËPUNIM ME 
AKTORË TË NDRYSHËM 

Emri i programit: Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri / Programi i Trainimit dhe 
Asistencës Teknike

Emri dhe vendndodhja e organizatës: “Unë, Gruaja!”, Pogradec

Periudha: 2004 – 2006

Tema: Ngritja e kapaciteteve të OJF-ve për krijimin e koalicioneve me OJF të tjera dhe 
bashkëpunimi me pushtetin vendor.

PËRSHKRIMI I ORGANIZATËS

“Unë, Gruaja!” është një OJF shqiptare që punon kryesisht për barazinë gjinore dhe 
fuqizimin e integrimit të gruas në shoqërinë shqiptare. Fushat kryesore të punës janë: 
konsulenca, trainimi, informimi i publikut, përhapja e informacionit, monitorimi i vendim-
marrjes vendore e parë nga perspektiva gjinore, lobim dhe advokaci në çështjet gjinore.

“Unë, Gruaja!” funksionon si një qendër burimore për qytetin e Pogradecit dhe të Korçës 
dhe për zonat rurale përreth. Në kuadrin e një projekti të mëparshëm, OJF-ja ka ngritur 
një rrjet përfituesish në këto zona rurale të cilët kanë krijuar dhe drejtojnë qendra të vogla 
që shpërndajnë informacion pa pagesë mbi të drejtat e njeriut, planifikimin familjar dhe 
tema të tjera në formën e broshurave, fletëpalosjeve, bukleteve që OJF-ja siguron nga OJF 
të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare dhe agjencitë shtetërore.
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Shoqata “Unë, Gruaja!” është regjistruar në 2003, por anëtarët dhe drejtuesit e saj kanë 
punuar dhe kontribuar në sektor për shumë vite. Kjo shoqatë e re i bashkohet sukseseve të 
arritura nga OJF-të e tjera që punojnë në zonë të cilat janë degë të disa OJF-ve me qendër 
në Tiranë si Refleksione, Linja e Këshillimit për Gratë dhe vajzat etj.

Regjistrimi si një OJF e re, e pavarur është shenjë e një fillimi të ri, për të zbuluar mundësi 
të reja dhe për të zgjeruar shërbimet, zonat e ofrimit të shërbimeve dhe përfituesit. Fokusi 
i punës së kësaj shoqate ka kaluar nga konsulenca dhe lufta kundër dhunës ndaj grave 
dhe fëmijëve, në fuqizimin e rolit të gruas dhe rritjen e pjesëmarrjes së saj në vendim-
marrje dhe në hartimin e politikave. Anëtarët e “Unë, Gruaja!” janë ftuar nga institucionet 
shtetërore të marrin pjesë në draftimin e Strategjisë Kombëtare Gjinore.

NDRYSHIMET ME DOMETHENESE

Programi i Lidershipit të Gruas
Programi i Lidershipit të Gruas që “Unë, Gruaja!” realizoi me gra anëtare nga zonat rurale, 
është modeluar sipas Programit “Lidershipi i Gruas” i Partnerëve-Shqipëri, realizuar në 
vitin 2002-2003. Afroviti Gusho, Drejtore Ekzekutive e shoqatës“Unë, Gruaja!” është 
anëtare e rrjetit të krijuar nga Partnerët-Shqipëri nëpërmjet programit në fjalë, rrjet i 
përbërë nga 18 gra nga i gjithë vendi. Ajo shprehu një konsideratë të lartë për programin e 
Lidershipit të Gruas drejtuar nga Partnerët-Shqipëri. Në sajë të materialeve, njohurive dhe 
aftësive të marra, kjo OJF ishte në gjëndje të realizonte një program të ngjashëm.

Bashkëpunimi Ndërkufitar
“Unë, Gruaja!” është bërë mjaft e njohur në Shqipëri dhe në rajon falë bashkëpunimit 
të suksesshëm me OJF nga vende të tjera si Rrjeti i Grave në Kosovë, OJF-të e grave 
në Shkup, Strugë dhe Ohër. Ngjarja më e rëndësishme që OJF –ja ka realizuar ka qenë 
organizimi i një konference ndërkombëtare “Barazia Gjinore në Vendim-marrjen Vendore” 
në të cilën morën pjesë përfaqësues nga Kosova dhe Maqedonia, si dhe përfaqësues të 
pushtetit vendor dhe qëndror nga vendet kufitare.

Rezultatet e punës me Pushtetin Lokal
Bashkëpunimi i kësaj OJF-je me pushtetin vendor dhe qendror, si dhe me OJF-të e grave 
dhe partitë politike kanë rezultuar në marrëveshje të suksesshme bashkëpunimi. Rezultat 
i një bashkëpunimi të tillë ishte edhe marrëveshja e nënshkruar ndërmjet forumit të grave 
të partive kryesore politike (Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, LSI-së etj), Këshillit 
Bashkiak të qytetit të Pogradecit dhe organizatave të shoqërisë civile. Në bazë të kësaj 
marëveshje, për çdo dy anëtarë meshkuj në këshillin Bashkiak, duhet të jetë një anëtare 
femër.
Një sukses tjetër ishte rishikimi i vendimit të qeverisë vendore për një taksë vendore mbi 
OJF-të, duke i kategorizuar ato si institucione social-kulturore. OJF-të lobuan me pushtetin 
vendor për të refuzuar këtë vendim, dhe si rezultat shuma e taksës u ul me 50%.

Pesë anëtare të OJF-së janë trainuar nga Partnerët-Shqipëri në temat “Roli i Shoqërisë Civile 
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në Luftë kundër Korupsionit”, “Advokaci dhe Lobim”, dhe “Planifikim Kooperues”. Këto 
trainime kanë rritur kapacitetin e OJF-së në arritjen e objektivave të tyre. “Ishin trainimet 
tuaja që na mësuan si të bashkëpunojmë me qeverinë vendore dhe të punojmë me ta - 
shprehet Drejtorja Ekzekutive e OJF-së Afroviti Gusho - një pjesë e konsiderueshme e 
suksesit tonë në procesin e lobimit dhe bashkëpunimit me pushtetin vendor i atribohet të 
gjitha trainimeve që kemi marrë nga Partnerët-Shqipëri.”

PROGRAMI I TRAINIMEVE TË PARTNERËVE - SHQIPËRI KONTRIBUON NË 
QËNDRUESHMËRINË E QENDRËS PER MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË 
PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA, LIBRAZHD 

Emri i Programit : Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri / Programi i Trainimeve 

Emri dhe vendndodhja e organizatës: Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave 
me Aftësi të Kufizuara, Librazhd 

Periudha kur ka ndodhur ndryshimi: 2005 - 2006 

Tema: Implementimi i projekteve të përbashkëta midis OJF-së dhe Qeverisjes Vendore 

HYRJE 

Qëllimi i këtij rasti studimor është të prezantojë një sukses të rëndësishëm të arritur nga 
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara në Librazhd, që 
ilustron ndryshimet pozitive që kanë ndodhur në Shqipëri në marrëdhëniet midis sektorit 
të Shoqërisë Civile dhe Qeverisjes Vendore. 

PËRSHKRIM I ORGANIZATËS

Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara në Librazhd 
(MEDPAK) është regjistruar në vitin 2000 si qendër, në bazë të ligjit shqiptar për OJF-
të. Qendra vepron në Librazhd, por aktivitetet e saj shtrihen edhe në Elbasan, Tiranë dhe 
Vlorë. 

Misioni i MEDPAK është të lehtësojë proçesin e integrimit të Personave me Aftësi të 
Kufizuara në shoqëri nëpërmjet fushatave të advokacisë dhe inisiativave të lobimit; të 
ofrojë trainime për personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre dhe të organizojë 
fushata ndërgjegjësimi për publikun. Qendra ofron mbështetje psikologjike dhe sociale si 
dhe shërbime ambulatore për personat me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre; punon për 
të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara; 
lobon me bizneset lokale dhe aktorë të tjerë për të kontribuar në qëndrueshmërinë dhe 
vazhdimësinë e Qendrës; kontribuon në ndryshimin e mentalitetit të komunitetit duke 
krijuar një mjedis miqësor dhe mbështetës që siguron integrimin e personave më aftësi të 
kufizuara dhe respektin për diveristetin. 
MEDPAK është anëtare aktive e Rrjetit të Advokacisë të ngritur nga Fondacioni Shqiptar për 
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të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (ADRF) në Tiranë, si dhe anëtare e “Forumit 
Kombëtar të Personave me Aftësi të Kufizuara”, ngritur nga International Handicap. Si 
rezultat i anëtarësisë në këto struktura, MEDPAK ka bashkëpunuar fuqishëm me këto 
rrjete duke i përqëndruar përpjekjet e saj në mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi 
të kufizuara. Kontributet më të rëndësishme të OJF-së, si pjesë e këtyre koalicioneve dhe 
forumeve, kanë qenë: 

•  Miratimi i Ligjit të Shërbimeve Sociale për Personat me Aftësi të Kufizuara (përmirësim  
   i Ligjit për Ndihmë Socio-Ekonomike për personat me aftësi të kufizuara)  

•  Përmirësimi i Standarteve të Jetesës për personat me aftësi të kufizuara 

•  Hartimi i Strategjisë Kombëtare për personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri. 

Në dhjetor 2004, Handicap International e ka vlerësuar qendrën si “Qendra ditore më 
e suksesshme në Shqipëri që ka kontribuar në përmirësimin e sistemit të edukimit për 
Fëmijët me Aftësi të Kufizuara”. Ky vlerësim i dedikohet ndërhyrjes së suksesshme të 
OJF-së në rishikimin e kuadrit ligjor dhe dhënies së rekomandimeve për: 
•  Ligjin mbi edukimin e personave me aftësi të kufizuara. 
•  Përmirësimin e ligjit për aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuara. 
•  Hartimin e ligjit kombëtar për antidiskriminimin e personave me aftësi të kufizuara. 

NDRYSHIMI MË I RËNDËSISHËM 

Drejtoresha e MEDPAK, Zela Kola, thekson se ndryshimi më i rëndësishëm që ka ndodhur 
në organizatën e tyre gjatë dy viteve të fundit ka qënë rritja e qëndrueshmërisë së tyre si 
rezultat i një marrëdhënieje më të mirë me institucionet e Pushtetit Vendor. Gjatë këtyre 
viteve, MEDPAK ka bërë përpjekje të rëndësishme për t’u përfshirë në proçeset e vendim-
marrjes vendore. Tashmë, pushteti vendor është një aktor dhe partner i rëndësishëm 
në implementimin e iniciativave dhe projekteve të ndryshme të Qendrës. Qendra ka 
implementuar disa projekte të përbashkëta me Bashkinë e Librazhdit dhe institucione 
të tjera të pushtetit vendor. MEDPAK bashkëpunon me institucionet qeveritare dhe 
joqeveritare me qëllim përmirësimin e infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuara. 
Zela Kola, Drejtore e MEDPAK, ia dedikon një pjesë të rëndësishme të përmirësimit 
të marrëdhënieve me qeverisjen vendore, pjesëmarrjes së anëtarëve të stafit të qëndrës 
në programet e trainimeve të ofruara nga Partnerët-Shqipëri. Pjesëmarrja e 11 anëtarëve 
të stafit të OJF-së në programet e avancuara të trainimeve në “Advokaci dhe Lobim”; 
“Roli i Shoqërisë Civile në Luftën Kundër Korrupsionit”; “Manaxhimi i Konfliktit”; 
dhe “Qeverisje me Pjesëmarrje”, ka qënë një ndihmë e vërtetë për implementimin e 
suksesshëm të projekteve dhe iniciativave të qendrës në bashkëpunim me institucionet e 
pushtetit vendor. Falë metodologjisë bashkëkohore të përdorur gjatë trainimeve të ofruara 
nga Partnerët-Shqipëri, stafi i qendrës ka mësuar si të advokojë dhe të lobojë për të drejtat 
e personave me aftësi të kufizuara në koalicion me organizata të tjera. Ata janë informuar 
për “Ligjin mbi të Drejtën e Informimit” dhe mbi të drejtën e tyre për të marrë pjesë në 
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mbledhjet e hapura të Këshillit Bashkiak, të krijojnë dhe të jenë anëtarë të Komisioneve 
Qytetare Këshillimore si dhe të përdorin teknika të tjera pjesëmarrjeje në qeverisje. 

RENDESIA E RASTIT 

Edhe pse MEDPAK ka filluar rishtazi të ndërrmarë apo të përfshihet në fushata advokacie 
dhe lobimi, si dhe të përfshihet në proçeset e vendim-marrjes së pushtetit vendor, 
Qendra ka parë rezultatet e para pozitive të punës së saj. Për herë të parë, MEDPAK ka 
implementuar projekte të përbashkëta me pushtetin vendor në Librazhd, është anëtare 
aktive e koalicioneve dhe ka vendosur kontakte të rregullta me liderat e zgjedhur dhe 
politikëbërësit për të ndryshuar ligje që lidhen me personat me aftësi të kufizuara me 
qëllim mbrojtjen e interesave të këtij grupi të marxhinalizuar. Qendra ka krijuar tashmë 
një lidhje dhe partneritet midis sektorëve (shoqëria civile dhe pushteti vendor) për të 
zgjidhur më mirë problemet e personave me aftësi të kufizuara. 

PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES NE ZONEN E PORTO ROMANOS, DURRËS 

Emri i Programit : Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri / Programi i Trainimeve 

Emri dhe vendndodhja e organizatës: Këshilli i Shoqatave Rinore Durrës 

Periudha kur ka ndodhur ndryshimi: 2004 - 2005 

Tema: Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Proceset e Vendim-marrjes Lokale 

HYRJE 

Ky rast studimor jep një panoramë të një iniciative të ndërmarrë nga Këshilli i Shoqatave 
Rinore Durrës, si rezultat i pjesëmarrjes së tyre në programet e trainimit të Partnerëve -
Shqipëri, në kuadër të Programit “Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri”. 

Rasti është një shembull i mirë i një fushate të suksesshme advokasie, duke prezantuar një 
përmirësim të dukshëm të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile 
në proceset e vendim-marrjes lokale në Shqipëri. 

PËRSHKRIMI I ORGANIZATËS 

Organizata Këshilli i Shoqatave Rinore – Durrës (KSHRD), është themeluar në 1998 në 
Durrës si një degë e Këshillit Rinor Shqiptar. KSHRD është regjistruar ligjërisht në vitin 
2000 dhe përfshin në rrjetin e tij gjashtë organizata rinore. 
Misioni i organizatës është të krijojë hapësira për edukim, shkëmbim, art, rekreacion dhe 
shërbime për të rinjtë e qytetit të Durrësit. 

Organizata përfaqëson interesat e të rinjve, punon për të rritur rolin e të rinjve dhe 
organizatave rinore në ndërtimin e një shoqërie të hapur dhe demokratike si dhe për 
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ndërgjegjësimin e institucioneve dhe publikut të gjerë për rolin e të rinjve në zhvillimin e 
shoqërisë. 

Këshilli shërben si një organ koordinues për të gjitha aktivitetet që organizatat anëtare të 
tij organizojnë në Durrës. Antarësia e Këshillit përbëhet nga: 

Qendra Rinore, Durrës 
Studiuesit e Rinj të Shkencave Sociale , Durrës 
Shoqata për Problemet Seksuale 
Shoqata “Globi i Gjelbër” 
Shoqata “Brezi i Ndryshimeve” 
Shoqata e Muzikantëve të Rinj 

Stafi i KSHRD ka marrë pjesë në disa prej programeve të trainimit të DQSH të Partnerëve-
Shqipëri. Në mënyrë të veçantë programi i trainimit “Advokaci dhe Lobim” është cituar 
nga drejtoresha e organizatës, si një program shumë i rëndësishëm për punën e tyre 
të përditshme për të rritur pjesëmarrjen qytetare në vendim-marrjen lokale. Historia e 
përshkruar si më poshtë është një rast konkret se si KSHRD ka lehtësuar përfshirjen e 
qytetarëve në përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës. 

HISTORIA E NDRYSHIMIT MË DOMETHËNËS 

Këshilli i Shoqatave Rinore Durrës, është përfshirë në një sërë projektesh dhe iniciativash 
në mbështetje të të rinjve dhe grupeve komunitare në qytetin e Durrësit dhe periferinë e tij. 
Gjatë dy viteve të fundit të aktiviteteve të tij vëmendje e madhe u është kushtuar të rinjve 
në nevojë dhe të rinjve me mundësi të kufizuara. 
Në vitin 2004, KSHRD, filloi një proces advokimi për përmirësimin e infrastrukturës 
arsimore të Porto Romanos, një zonë në periferi të qytetit të Durrësit. Në këtë zonë 
ekzistonte një shkollë nëntëvjeçare por kapaciteti i saj nuk plotësonte nevojat dhe kërkesën 
e fëmijëve të zonës për arsimim. Si rezultat rreth 25% e fëmijëve nuk kishin mundësi të 
ndiqnin shkollën dhe për arsye të distancave të largëta të shkollave të tjera të qytetit nga 
banesat e tyre, ata u shkëputën nga shkolla. 

Si rezultat i projekteve me prindërit dhe fëmijët e zonës së Porto Romanos, Këshilli i 
Shoqatave Rinore ishte në një pozicion të favorshëm për të filluar kontaktet me institucionet 
përgjegjëse lokale dhe aktorë të tjerë që mund të ndikonin në zgjidhjen e kësaj çështjeje. 

KSHRD realizoi një fushatë advokasie bazuar edhe në njohuritë e marra gjatë programit 
të trajnimit të Partnerëve - Shqipëri, duke realizuar aktivitetet si më poshtë: 

Takime me Drejtorinë Arsimore në Durrës. KSHRD dhe disa përfaqësues nga komuniteti 
i Porto Romanos, u takuan me përfaqësues të këtij institucioni dhe u informuan rreth 
planeve që ky institucion kishte për përmirësimin e kushteve të infrastrukturës arsimore 
të fëmijëve të kësaj zone. 
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Hartimi dhe firmosja e një peticioni nga anëtarë të komunitetit të Porto Romanos. Ky 
Peticion u hartua dhe iu drejtua Bashkisë së Durrësit, Këshillit të Qarkut dhe Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës. Në këtë peticion komuniteti i Porto Romanos kërkonte zgjerimin 
e ambienteve të shkollës për t’u krijuar mundësi shkollimi të gjithë nxënësve të zonës. U 
mblodhën mbi 2500 firma. 

Takime me përfaqësues të pushtetit vendor. KSHRD dhe përfaqësues të komunitetit të 
Porto Romanos realizuan disa takime me përfaqësues të pushtetit vendor, duke përfshirë 
këtu edhe Kryetarin e Bashkisë së Durrësit. Kryetari i Bashkisë së bashku me drejtorët 
e drejtorive të çështjeve sociale dhe edukimit treguan nivel të lartë gatishmërie dhe u 
angazhuan maksimalisht për t’i gjetur zgjidhje kësaj situate të vështirë. KSHRD dhe 
përfaqësues të komunitetit të Porto Romanos ndoqën disa mbledhje të Këshillit Bashkiak 
që trajtonin probleme të infrastrukturës dhe edukimit. Përfaqësuesit e komunitetit diskutuan 
gjatë mbledhjeve dhe kërkuan zgjerim të ambienteve të shkollës për vitin akademik 2005-
2006. 

Pjesa më e madhe e aktiviteteve të këtij procesi patën një mbulim të gjerë mediatik duke 
e prezantuar këtë histori edhe në edicionet e lajmeve. Kronika të vazhdueshme u shfaqën 
në programe rinore dhe sociale në mediat lokale. 

Si rezultat i përpjekjeve të KSHRD, Bashkia e Durrësit miratoi dhe alokoi një shtesë në 
buxhetin e vitit 2005 për zgjerimin e shkollës së Porto Romanos. Në vitin akademik 2005-
2006, shkolla u hap me mjedise të mjaftueshme për të akomoduar nxënësit e të gjithë 
zonës. 

Pas një fushate të suksesshme advokasie në Porto Romano, KSHRD vazhdon të punojë 
për të njëjtën çështje por këtë herë në një zonë tjetër periferike, atë të Spitallës, e cila nuk 
ka asnjë shkollë dhe ka një komunitet prej 3658 familjesh. Edhe për këtë rast janë ndjekur 
të njëjtat strategji advokuese duke mbledhur mbi 5000 firma dhe duke i prezantuar pranë 
Bashkisë, Këshillit të Qarkut dhe Këshillit Bashkiak të qytetit të Durrësit. Përfaqësues të 
Këshillit të Shoqatave Rinore janë ftuar në mënyrë të rregullt në mbledhjet e Komisioneve 
të Bashkisë dhe kanë qenë pjesë e draftimit të strategjive të zhvillimit lokal. Përpjekjet 
e tyre kanë rezultuar të suksesshme pasi ndërtimi i shkollës është përfshirë në planin e 
veprimit të strategjisë rajonale të zhvillimit e cila fillon implementimin gjatë muajve të 
ardhshëm. KSHRD është duke monitoruar procesin për të siguruar mbajtjen e premtimeve 
nga ana e pushtetit vendor. 

RËNDËSIA E HISTORISË 

Historia është e rëndësishme për shkak të numrit të fëmijëve të cilët tashmë kanë mundësi 
të ndjekin shkollën në kushte të përmirësuara. Kjo është iniciativa e parë advokuese në këtë 
zonë për të mobilizuar grupe të margjinalizuara qytetarësh të cilët kuptuan rëndësinë e të 
organizuarit së bashku për të qenë qytetarë aktive. Një tjetër vlerë e këtij procesi konsiston 
në faktin që Këshilli i Shoqatave Rinore Durrës ka përmirësuar dukshëm kapacitetet e tij si 
organizatë, qëndrueshmërinë dhe impaktin në komunitet. Pas kësaj eksperience organizata 
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vazhdon të punojë duke advokuar për të përmirësuar infrastrukturën e edukimit dhe për të 
mobilizuar grupe të tjera në nevojë në zonën e Durrësit.

ARRITJET E PROGRAMIT TË GRANTEVE TË VOGLA
JANAR - SHTATOR 2006

  
HYRJE
Programi Demokraci dhe Qeverisje në Shqipëri (referuar si DQSH), financuar nga Agjencia 
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), zbatohet nga 
konsorciumi i përbërë prej Institutit Kombëtar Demokratik për Çështje Ndërkombëtare 
(NDI), Partnerët për Ndryshim Demokratik /Partnerët – Shqipëri. Qëllimi i këtij programi 
është të promovojë qeverisjen e mirë, nxisë pjesëmarrjen qytetare në proceset politike 
dhe të luftojë korrupsionin. Në kuadër të këtij programi Partnerët – Shqipëri, Qendra për 
Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti forcon organizatat e shoqërisë civile nëpërmjet një 
programi divers trajnimi, asistence teknike dhe granteve të vogla. 

Programi i granteve është ideuar për të mbështetur zgjedhje të lira dhe transparente, për të 
kontribuar në luftën kundër korrupsionit, dhe për të nxitur transparencën dhe llogaridhënien 
në qeverinë vendore dhe qëndrore në Shqipëri nëpërmjet mbështetjes financiare për OJF-
të  shqiptare të cilat punojnë në fushat respektive. 

Organizatat të cilat financohen nga programi i granteve trainohen dhe marrin asistencë 
teknike nga Partnerët Shqipëri për t’i ndihmuar ata të arrijnë rezultatet dhe objektivat e 
projektit, të përmirësojnë aspekte të manaxhimin organizativ dhe financiar dhe të forcojnë 
aftësitë e tyre advokuese dhe përpjekjet kontrolluese.    
Bashkëpunimi ndërmjet organizatave është rritur dhe gjithashtu janë krijuar rrjete për të 
përmirësuar efektivitetin dhe për të ndarë eksperienca, veprime dhe mësime të nxjerra. 
Raporti i Indeksit të Qëndrueshmërisë së Sektorit të OJF-ve nxjerr në pah:”… Marrëdhëniet 
e organizatave me qeverinë e re janë shumë më të mira se me të vjetrën. Këto marrëdhënie 
të përmirësuara priten të kenë impakt pozitiv mbi pjesëmarrjen e OJF-ve në bërjen e 
politikave.”  
Disa inisiativa të përbashkëta të zbatuara nga koalicione të OJF-ve janë financuar nga 
Partnerët – Shqipëri nëpërmjet Programit të Granteve të Vogla. Raporti i mëposhtëm 
tregon për disa nga përmbushjet kryesore të këtij programi në periudhën Janar 2006 deri 
Shtator 2006. 

DISKUTIME DHE REKOMANDIME MBI PROBLEMET DHE GJETJET PËR 
ADMINISTRIMIN E PROCESIT TË ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE

Organizatat Implementuese: Shoqata për Kulturë Demokratike (SHKD) dhe Instituti 
Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve (INSIZ)

Lëvizja e shoqërisë civile nën sloganin “Veprimi Civil për Reformën Zgjedhore” u 
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organizua dhe përfshi në momentin kur politikanët u dukën më pak të interesuar për të 
bërë ndryshimet e nevojshme në Kodin Zgjedhor.
- Deklarata për shtyp e një Seminari Ndërkombëtar për të shkëmbyer eksperiencat ndërmjet 
organizatave të cilat vëzhgojnë zgjedhjet në vendet e Europës Qendrore dhe Lindore.    

Pas Zgjedhjeve Parlamentare të 2005, Shoqata për Kulturë Demokratike (SHKD) dhe 
Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor (INSIZ) hapi një debat pjesëmarrës 
në nivel kombëtar për përmirësimin e administratës së proçesit zgjedhor. Të dy organizatat 
janë anëtare të Koalicionit Shqiptar i Vëzhguesve Vendorë, të financuara nga Progami i 
Granteve të Vogla të DQSH të cilat vëzhguan Zgjedhjet Parlamentare në Korrik të vitit 
2005 në 12 prefektura të Shqipërisë. 

Deri tani, zgjedhjet në Shqipëri kanë dështuar në arritjet e standarteve ndërkombëtare për 
zgjedhje demokratike. Zgjedhjet Parlamentare të 2005 ishin të parat që u zhvilluan nën 
një Kod të Ri Zgjedhor, i përshtatur në vitin 2003 dhe i përmirësuar më vonë. Zgjedhjet 
u zhvilluan në mënyrë të tillë që thuajse përmbushën pjesën më të madhe të standarteve 
ndërkombëtare për zgjedhje demokratike. Por përsëri, një sërë parregullsish dhe të metash 
u raportuan të cilat sollën dyshime mbi zhvillimin e proçesit zgjedhor. Listat e votuesve, 
rastet e dhunës dhe ngacmimeve, problemeve me manaxhimin e proçedurave të votimit 
dhe numërimit ishin çështje të identifikuara nga vëzhguesit lokal dhe ndërkombëtarë të 
cilat duhet të përmirësohen para zgjedhjeve të ardhshme. 

SHKD dhe INSIZ formuan një rrjet të quajtur “Lëvizja Qytetare për Reformat Elektorale” i 
përbërë nga dhjetë organizata të interesuara për të përmirësuar administrimin e zgjedhjeve. 
Rrjeti organizoi 16 tryeza të rrumbullakta dhe takime me fokus grupet për të sjellë në 
vëmendjen e sipërmarrësve problemet kryesore të proçesit elektoral të identifikuara gjatë 
Zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2005. Fushata theksoi emergjencën e reformës elektorale 
nëse synohet që zgjedhjet lokale të zhvillohen nën standartet ndërkombëtare. 
Ngjarjet u mbuluan gjerësisht nga media lokale dhe u ndoqën me interes nga grupe të 
ndryshme, përfshirë: partitë politike, organizatat lokale të shoqërisë civile, media, 
organizata ndërkombëtare, akademia, të rinjtë dhe organizata të grave. 

Pjesëmarrësit në tryezat e rrumbullakta dhe fokus grupet sollën një sërë rekomandimesh, 
ku më domethënëset mund të përmblidhen si më poshtë: 

•  Fenomeni “Dushk” dhe mundësitë ligjore për eliminimin  e tij;
•  Domosdoshmëria për përmirësimin e Listës së zgjedhësve, vecanërisht për përfshirjen  
   në të të votuesve nga pakica  etnike  rome;
• Përmirësimi i Komisionit Elektoral, përfshirë balancën në përfaqësimin e partive  
    politike; kuadrin ligjor për seleksionimin e anëtarëve të komisionit zgjedhor nga partitë  
    politike dhe vendosja e dënimeve nga anëtarët të cilët nuk veprojnë sipas kodit zgjedhor  
   dhe udhëzimeve të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve; 
• Përmirësimi i proçedurave të ankimimit në mënyrë që të minimizohen abuzimet  
   e të drejtave të kandidatit për ankimim, të cilat mund të sjellin vonesa në rezultatet e   
    zgjedhjeve; 
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•  Rishikimi i proçedurave të numërimit të votave në mënyrë që të sigurohet një proçes
   transparent, i kontrolluar dhe i monitoruar; 
• Trajtimi i rregullimeve të nevojshme ligjore për rritjen e kërkesave ligjore për  
   transparencën e burimeve financiare dhe  përdorimin e fondeve në fushatat zgjedhore;
•  Përmirësimi i ligjit duke vendosur të drejtat dhe detyrimet e medias private dhe publike  
    gjatë fushatës elektorale; 
• Duke bërë të mundur votimin e personave me aftësi të kufizuara me anë të kutive  
   votuese portative.

Rekomandimet e nxjerra nga debati kombëtar u përhapën në një takim kombëtar në Tiranë, 
drejtuar Presidentit të Shqipërisë, partive politike, Parlamentit dhe Komisionit Qëndror të 
Zgjedhjeve. Koalicioni dha një deklaratë publike duke u bërë presion autoriteteve për të 
reformuar menjëherë kuadrin zgjedhor. Presioni i krijuar nga kjo fushatë do të ndihmojë 
në adresimin e problemeve dhe qëndrimeve lidhur me proçesin e zgjedhjeve, të sigurojë 
që zgjedhjet e ardhshme do të zhvillohen nën standarte ndërkombëtare dhe të kontribuojnë 
në stabilitetin politik dhe zhvillimin institucional të vendit. 

Me nxjerrjen e rekomandimeve të rrjetit, partitë kryesore politike në Shqipëri kanë debatuar 
duke rrezikuar drejtimin e zgjedhjeve lokale. Rrjeti veproi duke e adresuar këtë problem 
me organizimin e një seminari në Korrik të vitit 2006 me pjesëmarrjen e Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, institucioneve qeveritare dhe partive politike për të paraqitur 
rëndësinë e reformës elektorale. Ata dhanë një konferencë për shtyp duke ngritur zërin 
për konsensus mes partive kryesore politike për të gjetur zgjidhjen për çështjet që kishin 
kundërshtime dhe duke i kërkuar Presidentit të përdorë fuqinë e tij konstitucionale për të 
thyer situatën e krijuar. Për herë të parë në Shqipëri, partitë politike u bënë subjekt i një 
hetimi të kujdesshëm dhe presioni nga rrjetet e shoqërisë civile në lidhje me zhvillimin e 
zgjedhjeve. Megjithatë, partitë politike kanë injoruar zërat që bënë thirrjet për ndërhyrje 
urgjente për këto çështje duke vonuar kështu vendimet e rëndësishme mbi administrimin 
e zgjedhjeve lokale.  

ROLI I PARTNERËVE-SHQIPËRI

Partnerët-Shqipëri kanë mbuluar një sërë trainimesh dhe asistencë teknike ndaj SHKD-së 
dhe INSIZ për t’i ndihmuar të forcojnë organizatat e tyre dhe rrisin aftësinë e tyre për të 
bashkëpunuar. Një pjesë e konsiderueshme e proçesit ishte për rritjen e mbijetesës së tyre 
financiare përmes përmirësimit së sistemeve të manaxhimit financiar duke krijuar një larmi 
mbështetjesh dhe siguruar fonde nga donatorë të ndryshëm. Kështu, rrjeti mori fonde nga 
OSCE mbi proçesin e vëzhgimit për të vazhduar punën me institucionet elektorale për të 
përshtatur reformat e nevojshme në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. 

Përfaqësuesit e SHKD u trainuan nga P-Sh mbi temën “Ndërtimi i Rrjeteve dhe 
Koalicioneve” dhe “Manaxhim Projekti”, duke i bërë ata të aftë të rrisin imazhin publik 
në proçesin e administrimit të zgjedhjeve. Gerta Meta, Drejtore Ekzekutive e SHKD, u 
shpreh: “ Ky grant na ndihmoi të rrisim aftësinë tonë monitoruese dhe t’i zgjerojmë ato.  
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Gjithashtu forcuam lidhjen tonë me median duke bërë të mundur një mbulim të mirë të 
aktivitetit tonë”.

Të dy organizatat shtrinë pjesëmarrjen e tyre në rrjete në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar 
dhe shkëmbyen eksperiencat e tyre në monitorimin e zgjedhjeve dhe në punën me 
institucionet qeveritare për të implementuar rekomandimet me organizatat e njëjta nga 
Europa Qëndore dhe Perëndimore. 

TRANSPARENCA FINANCIARE E UNIVERSITEVE NË SHQIPËRI 
 
Organizata Implementuese:  Qeveria Studentore Shqiptare 

“…Pjesmarrja e studentëve në borde të cilat do të monitorojnë dhe kontrollojnë manaxhimin 
e fondeve të Universiteteve duhet të rregullohet nëpërmjet amendamenteve në ligjin e ri të 
organizimit të Arsimit të Lartë”. 
-kërkesë e Kryeministrit në takimin e Ministrave të mbajtur në Korrik, 2006 – publikuar 
në gazetën Standart”… 
 
Arsimi i Lartë në Shqipëri po përballet me probleme që kanë të bëjnë me kurrikula të reja, 
nivelin akademik, literaturën, infrastrukturën dhe shërbimet e varfra që i ofrohen studentëve.  
Këto probleme shkaktohen pjesërisht nga buxheti i pamjaftueshëm i universiteteve por 
përkeqësohen edhe nga mungesa e pjesëmarrjes së studentëve në proceset vendim-marrëse 
të cilat krijojnë hapësira për abuzime, korrupsion dhe manaxhim joefektiv të buxhetit. 
Më mbështetjen e Partnerëve Shqipëri / DQSH Qeveria Studentore Shqiptare kishte për 
qëllim rritjen e transparencës në universitetet shqiptare dhe të inkurajonte pjesëmarrjen e 
studentëve në proceset vendim-marrëse brenda administratës së Universitetit.  

Organizata studioi kuadrin ligjor ekzistues për arsimin e lartë dhe  e  krahasoi atë me 
kuadrin ligjor të vendeve të tjera të Europës perëndimore për pjesën që kishte të bënte 
me transparencën financiare dhe pjesëmarrjen e studentëve në proceset vendim-marrëse.  
Propozimet e dala nga ky proces ishin pjesë e promovimit të një fushate ndërgjegjësuese 
me fokus studentët, institucionet shtetërore dhe trupat përfaqësuese të Universiteteve, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Këshilltari i Kryeministrit për Arsimin. Propozimet 
u prezantuan në një fletëpalosje dhe iu janë shpërndanë studentëve bashkë me posterin i 
cili përmbante sloganin “Dua të di ç’ndodh me Universitetin tim”.  Dy mijë studentë të 
Universitetit të Tiranës firmosën peticionin për të mbështetur propozimet për të amenduar 
Ligjin Shqiptar për Arsimin e Lartë.  Qeveria Studentore Shqiptare publikoi një broshure 
“Manuali i Orientimit të Studentëve” i cili kishte në përmbajtjen e tij të gjitha propozimet për 
ndryshim të rregullores dhe statutit të Universitetit në lidhje me transparencën financiare, 
pjesëmarrjen e studentëve në proceset vendim-marrëse dhe zgjerimin e të drejtave të 
studentit, kompetencat, autoriteti dhe detyrimet e trupit vendim-marrës të Universitetit. 

Organizata punoi së bashku me Universitetin dhe aktorë të tjerë përfshirë qeverinë për 
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të siguruar pranimin e propozimeve të tyre. Janë mbajtur disa mbledhje me Ministrinë 
e Shkencës dhe Arsimit dhe Këshilltarin e Kryeministrit për Arsimin e Lartë për t’i 
prezantuar propozimet. Ata punuan me dekanët e fakulteteve të ndryshme të Universitetit 
të Tiranës të cilët reaguan pozitivisht ndaj rekomandimeve për ndryshimet në statute dhe 
rregullore. Organizata gjithashtu u takua me rektorët e Universiteteve për të sigururar 
mbështetjen e tyre në aprovimin e propozimeve. Si rezultat i përpjekjeve të organizatës 
disa nga propozimet janë përfshirë në statutin e Fakultetit të Shkencave Sociale, Fakultetit 
të Inxhinierisë Mekanike dhe Universitetit Bujqësor. Organizata ka krijuar bashkëpunim 
me Ministrinë e Arsimit dhe do të vazhdojë përpjekjet e saj derisa të gjitha propozimet në 
lidhje me transparencën të adaptohen nëpërmjet amendamenteve në Ligjin Shqiptar për 
Arsimin e Lartë. 

Asistenca financiare dhe teknike e Partnerëve – Shqipëri ndihmoi Qeverinë Studentore 
Shqiptare për të përmirësuar imazhin e saj tek komuniteti studentor dhe reputacionin e saj 
dhe marrëdhëniet me institucionet qeveritare. Gjatë këtij projekti tre punonjës të stafit të 
QSSH kanë ndjekur dy sesione trajnimi mbi çështjet “Ndërtim Rrjetesh dhe Koalicionesh” 
dhe “Planifikim Kooperues”. Ata kanë fituar eksperiencë në dizenjimin e fushatave 
ndërgjegjësuese, për advokimin për ndryshim si edhe në dizenjimin dhe lehtësimin neutral 
të proceseve me pjesëmarrje nga grupe të ndryshme interesi. Dritan Nelaj, Drejtori i 
Marrëdhënieve me Publikun i Qeverisë Studentore Shqiptare thotë:  “Mbështetja financiare 
e P-Sh dhe veçanërisht trajnimi në Planifikimin Kooperues ka qënë shumë i dobishëm dhe 
na ka ndihmuar për të përmirësuar komunikimin me institucionet dhe për të ndikuar në 
vendimet e tyre. Nga ana tjetër na duhet të sfidojmë apatinë e studentëve për të qënë më 
kërkues ndaj të drejtave të tyre për informacion”.
      

RAUNDI I PARË I GRANTEVE 
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PËRFITUESIT E GRANTEVE TË VOGLA TË
PARTNERËVE - SHQIPËRI

Titulli i projektit: Monitorimi i Zgjedhjeve Parlamentare të Vitit 2005 
Organizata Implementuese: Koalicioni Shqiptar Kundër Korrupsionit /Instituti Shqiptar 
për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor/ Shoqata për Kulturë Demokratike / Gruaja për 
Veprim Global / KRIIK Shqipëri 
Buxheti: 115,530 USD

Titulli i projektit: Pjesëmarrje e Komunitetit Rom në Zgjedhje
Organizata Implementuese: Romani Baxt, Korcë
Buxheti: 7,742 USD 

Titulli i projektit: Cdo Votë Ka Rëndësi, edhe e Imja! 
Organizata Implementuese: Qendra për Zhvillimin dhe Monitorimin e Infrastrukturës, 
Mjedisit dhe Shoqërisë Civile, Gjirokastër 
Buxheti: 11,120 USD 

Titulli i projektit: Monitorimi i Zgjedhjeve nga Personat me Aftësi të Kufizuar
Organizata Implementuese: Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Paaftësisë (Projekti 
implementohet në Tiranë, Elbasan, Librazhd) 
Buxheti: 17,648 USD 

Titulli i projektit: Monitorimi i Shpenzimeve Publike në Periudhën Para-zgjedhore
Organizata Implementuese: Qendra për Kërkim dhe Zhvillim (Projekti implementohet 
në Tiranë, Shkodër, Vlorë, Durrës)
Buxheti: 24,950 USD 

Titulli i projektit: Shërbimi Ligjor Falas në Komunitet për Akses më të Mirë dhe të 
Barabartë në Procesin Elektoral dhe Shërbime të Tjera Bazë 
Organizata Implementuese: Cafod Shqipëri / Shërbimi Ligjor Falas 
Buxheti: 18,310 USD

Titulli i projektit: Shoqëri Civile për Partitë Politike 
Organizata Implementuese: Zyra për Mbrojtjen e Qytetarëve (Projekti implementohet 
në Tiranë, Shkodër, Korcë) 
Buxheti: 22,520 USD

Titulli i projektit: Më Shumë votues, më Shumë Mëndje, më Shumë Vendime të Mira! 
Organizata Implementuese: Klubi Ambjentalist i Pogradecit
Buxheti: 7,301 USD

RAUNDI I DYTË I GRANTEVE
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Titulli i projektit: Diskutime dhe Rekomandime mbi Problemet dhe Gjetjet për 
Administrimin e Procesit të Zgjedhjeve Parlamentare 
Organizata Implementuese: Shoqata për Kulturë Demokratike dhe Instituti Shqiptar 
për Zhvillimin e Sistemit Zgjedhor 
Buxheti: 24,066 USD 

Titulli i projektit: Java Anti-korrupsion në Durrës
Organizata Implementuese: Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile në Durrës 
Buxheti: 3,000 USD 

Titulli i projektit: Transparenca Financiare në Universitetet Shqiptare 
Organizata Implementuese: Qeveria Studentore Shqiptare
Buxheti: 4,665 USD 

Titulli i projektit: Asistencë për Biznesin Korcar nëpërmjet Krijimit të një Koalicioni për 
të Luftuar Korrupsionin në Shërbimet Shtetërore 
Organizata Implementuese: Agjencia Rajonale e Zhvillimit në Korcë 
Buxheti: 21,630 USD 

 
RAUNDI I TRETË I GRANTEVE

Titulli i Projektit:  Bashkia: Në një Udhëkryq midis Ecjes Përpara dhe Korrupsionit 
Organizata Implementuese: Qendra EDEN 
Buxheti: 10,301 USD

Titulli i Projektit: Progresi në Decentralizimin e Sistemit Arsimor dhe Rritja e Rolit të 
OJF-ve në Këtë Proces
Organizata Implementuese: Qendra për Kërkim dhe Zhvillim 
Buxheti: 22,240 USD

Titulli i Projektit: Transparencë në Shërbimin Civil  
Organizata Implementuese: Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e 
Institucioneve 
Buxheti: 18,535 USD

Titulli i Projektit: Monitorimi i Strategjisë Kombëtare të Fëmijëve për 2005-2010 dhe 
zbatimi i Planit të Veprimit Qershor 2005 – Qershor 2006  
Organizata Implementuese: Every Child  / Aleanca Shqiptare për Fëmijët
Buxheti: 18,135 USD

Titulli i projektit: Monitorimi i Shpenzimeve Publike në Infrastrukturën Bujqësore - 
Zhvillimi i Komunitetit të Fermerëve në Luftë Kundër Korrupsionit 
Organizata Implementuese: Fondacioni BLEKALB
Buxheti: 17,968 USD  




