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I.

MBI PARTNERËT SHQIPËRI

Partnerët-Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konﬂik� është një organizatë shqiptare, e
themeluar në vi�n 2001. Partnerët Shqipëri është anëtare e Partnerëve për Ndryshim Demokra�k
Ndërkombëtar (inkorporuar në Bruksel me një zyrë përfaqësuese që nga vi� 2006), një rrjet ndërkombëtar
i 20 qendrave të pavarura. Partnerët Shqipëri është anëtare e disa rrjeteve të tjera evropiane.
Partnerët Shqipëri ndërton pla�ormat për komunitetet, organizatat e shoqërisë civile, qeverisë dhe
biznesit për të zgjidhur konﬂik�n dhe avancuar ndryshimin konstruk�v. Partnerët Shqipëri ka mbi nëntë
vjet ekpseriencë në kombinimin e njohurive lokale me mjetet dhe teknikat inova�ve për krijimin e
zgjidhjeve të qëndrueshme dhe të udhëheqjes efek�ve, sipas fushave kryesore programa�ke:

2.
3.
4.
5.
6.

Z�������� E������� ��� S�����
P������� �� P���������� ��� Q�������� � M��� �� ����� �������
P������� �� P���������� ��� Q�������� � M��� �� ����� �����
L��������� ��� Z�������� � �������� �� OJF-��
K����� L����� � OJF-�� ��� P����������� S������
P��������� S������ (�������, ���������, ������ ��� ��������� ������)

II.

BORDI I DREJTORËVE DHE STAFI I PSH

1.

B���� � D���������
Elvana Zhezha
Elvis Toçi
Mirjeta Emini
Klodiana Kapo
Alketa Qendro
Pranvera Behushi
Anduela Arbana

Kryetare
Zv./Kryetar
Financiere
Sekretare
Anëtare
Anëtare
Anëtare

S����
Juliana Hoxha
Rajmonda Duka
Ariola Agolli
Klo�lda Tavani Kosta
Arla Gruda
Elona Kapexhiu
Klodiana Dervishi
Arben Musaka
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Drejtore
Manaxhere e Lartë Programi
Trainere/Manaxhere Programi
Trainere/Manaxhere Programi
Trainere/Manaxhere Programi
Asistente e Lartë e Grupit Manaxhues
Financiere
Shofer
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III. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Nëpërmjet kë�j rapor�, Partnerët-Shqipëri ka kënaqësinë të ndajë me ju rezultatet e ak�viteteve
dhe inicia�vave të implementuara gjatë vi�t 2010. Gjatë kë�j vi�, Partnerët-Shqipëri ka vazhduar të
ofrojë kontribu�n e saj drejt ndër�mit të një demokracie të qëndrueshme në Shqipëri. Përpjekjet për
zhvillimin e një shoqërie civile më të përgjegjshme dhe proak�ve, për një qeverisje me pjesëmarrje më
transparente dhe të përgjegjshme ne nivel qendror dhe lokal, për një shoqëri të barabartë që ofron
mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët e saj, për një shoqëri më të ndjeshme ndaj anëtarëve të
saj me më pak mundësi, kanë rezultuar në ndryshime të rëndësishme në të gjitha fushat e punës së
Partnerëve Shqipëri.
Eksperienca dhe eksper�za e Partnerëve Shqipëri është zhvilluar dhe diversiﬁkuar më tej si rrjedhojë
e bashkëpunimeve dhe partneriteteve të vendosura me organizatat kombëtare, rajonale dhe
ndërkombëtare për të zbatuar nisma dhe programe në mbështetje të zhvillimit të reformave në vend
dhe jashtë vendit.
Disa nga fushat kryesore të punës së Partnerëve Shqipëri gjatë vi�t 2010 janë si më poshtë:
Lidershipi dhe Zhvillimi i OJF-ve vazhdon të jetë një nga komponentët kryesorë të punës së Partnerëve
Shqipëri që prej krijimit të saj. Rishikimi i Kuadrit Ligjor Fiskal për sektorin jo-ﬁ�mprurës, si një element
i rëndësishëm i kuadrit ligjor për OJFtë, ka qënë në qendër të përpjekjeve të PSH për të përmirësuar
mjedisin ligjor për sektorin e OJFve në Shqipëri gjatë vi�t 2010.
Përveç kësaj, Partnerët-Shqipëri ka ofruar trajnime dhe asistencë për OJF-të në Shqipëri dhe në rajon
me qëllim ndër�min e kapaciteteve dhe përmirësimin e punës së tyre në disa çështje që shqetësojnë
sektorin si: Advokacia, Lobimi, Ngritja e Fondeve, Menaxhimi i Ciklit të Projek�t, E�ka në Punë, etj.
Promovimi i Qeverisjes të Mirë dhe Proceseve me Pjesëmarrje është një tjetër komponent kryesor i
punës së Partnerëve Shqipëri që është zhvilluar më tej nëpërmjet disa nismave të implementuara në
vi�n 2010, në nivel qendror dhe lokal. Nëpërmjet qasjeve të ndryshme, PSH ka rritur reagimin dhe rolin
e qytetarëve për t’i bërë ins�tucionet publike më të përgjegjshme ndaj nevojave dhe prioriteteve të
tyre.
PSH realizoi monitorimin e performancës së Qendrës Kombëtare të Rregjistrimit dhe Qendrës Kombëtare
të Licencimit të Biznesit, rezultatet e të cilëve do të kontribuojnë në përmirësimin e mëtejshëm të
shërbimeve të ofruara për klientët e tyre.
Pas përvojës së suksesshme të inicia�vës “Unë mbështes Qeverisjen e Mirë” gjatë zgjedhjeve lokale të
18 shkur�t 2007, Partnerët-Shqipëri po e zgjeron më tej inicia�vën në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme
për pushte�n vendor në Shqipëri që do të mbahen më 8 Maj 2011, me katër koalicione të tjera lokale
në katër qytete të Shqipërisë, që do të advokojne për çështjet e qytetarëve.
Fuqizimi i gruas dhe çështjet gjinore janë shtrirë në nivele dhe grupe të ndryshme sociale. Partnerët
Shqipëri ka kontribuar në promovimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit për një pjesëmarrje dhe përfaqësim
më të madh të grave në strukturat vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror, në ins�tucionet publike
dhe private.
PSH është përfshirë në har�min e strategjive dhe poli�kave gjinore të ins�tucioneve publike në nivel
qendror dhe lokal, si Drejtoria e Përgjithshme e Ta�meve dhe bashki, si dhe në përga�tjen e kurrikulave
shkollore duke i bërë ato të ndjeshme ndaj perspek�vës gjinore nëpërmjet integrimit të çështjeve
gjinore.
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Promovimi dhe zhvillimi i ﬁlantropisë është një inicia�vë e re që PSH ﬁlloi në vi�n 2010, si një përpjekje
e organizuar për herë të parë në Shqipëri për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të sensibilite�t të shoqërisë
ndaj ak�viteteve ﬁlantropike që përmirësojnë jetën e njerëzve.
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IV.

PROJEKTE

4.1.

P������� �� �������� (���������� �� 2010)

T������ �
���������

Monitorimi i
performancës
së Qendrës
Kombëtare të
Regjistrimit të
Bizneseve

K��� �
��������

Tetor 2009
Mars 2010

D�������

Programi Prag
i Kooproratës
së Sﬁdës së
Mijëvjeçarit për
Shqipërinë II

B������

V���� � ��������

1,988,048 Lekë

Zyra Qendrore e
Qendrës Kombëtare
të Regjistrimit
dhe degët e saj në
bashkitë e Tiranës,
Durrësit, Vlorës,
Fierit, Elbasanit,
Pogradecit,
Gjirokastrës,
Sarandës, Lushnjes,
Bera�t, Kavajës,
Krujës, Lezhës dhe
Shkodrës

Një ndër inicita�vat kryesore të Ministrisë së Ekonomisë, Turizmit dhe Energje�kës (METE) është reforma
në procedurat e regjistrimit të biznesit, me qëllim reduk�min e kostove dhe kohës së nevojshme për të
regjistruar një biznes të ri në një ditë, nëpërmjet kombinimit të të gjitha hapave të regjistrimit në një
procedurë të vetme. Kjo reformë është një hap i rëndësishëm drejt realizimit të qëllimit të përgjithshëm
të qeverisë për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri.
Një ndër elemenët e reformës ishte ngritja e Qendrës Kombëtarë të Regjistrimit me mbështetjen e
Programit Prag të Sﬁdës së Mijëvjecarit për Shqipërinë, që ﬁlloi funksionimin e saj në 3 Shtator 2007.
Përvec zyrës qendrore në Tiranë, QKR aktualisht ka 29 sportele në: Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë,
Korçë, Shkodër, Fier, Gjirokastër, Krujë, Rrëshen, Berat, Bulqizë, Kavajë, Lushnje, Pogradec, Çorovodë,
Librazhd, Burrel, Bajram Curri, Gramsh, Peshkopi, Tepelenë, Laç, Lezhë, Ersekë, Përmet, Pukë, Sarandë,
Kukës. Sportelet e QKR në rrethe u kanë ofruar mundësi bizneseve të përfundojnë të gjitha procedurat
e regjistrimit në nivel lokal.
Tre vjet pas ngritjes së QKR, Partnerët Shqipëri realizoi monitorimin e 17 sporteleve të saj, tre në
Tiranë dhe 14 sportele në bashki të tjera me qëllim vlerësimin e shërbimeve të QKR përsa i përket
qëndrueshmërisë, cilësisë, profesionalizmit, transparencës, ndershmërisë dhe efek�vite�t.
Vlerësimi konsistoi në:
• Realizimin e mbi 1000 intervistave me klientë të QKR, menjëherë pas marrjes së një shërbimi nga
sporteli respek�v.
• Organizimi i katër fokus grupeve me klientë të QKR për të marrë një opinion më të hollësishëm rreth
funksionimit të ins�tucionit dhe ndikimit të �j në performancën e biznesit, si dhe për të ngritur
shqetësimet që rezultojnë nga eksperienca e bizneseve me këtë ins�tucion. Takimet u zhvilluan gjatë
muajve Shkurt dhe Mars në Tiranë, Durrës, Vlorë dhe Shkodër.
• Realizimi i intervistave me punonjës të QKR dhe Zyrën e Ta�meve në të gjitha bashkitë për të
monitoruar bashkëpunimin e QKR me agjenci të tjera qeveritare si dhe ndikimin që ka QKR në
zhvillimin e biznesit në Shqipëri.
• Organizimi i një workshopi për të diskutuar gjetjet ﬁllestare me pjesëmarrësit në vlerësim.
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Rezultatet e monitorimit u publikuan në Rapor�n e Vlerësimit të Performancës së QKR në Korrik
2010.
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D�������� �� ����� ����� �� ��������
Shkodër

Tiranë

Durrës

Vlorë

W������� K������� �� T�����
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T������ �
���������
Monitorimi i
performancës
së Qendrës
Kombëtare të
Licensimit

K��� �
��������

Mars – Nëntor
2010

D�������

Programi Prag
i Kooproratës
së Sﬁdës së
Mijëvjeçarit për
Shqipërinë II

B������

V���� � ��������

2,328,200 Lekë

Shqipëri

Në kuadër të asistencës që Programi Prag i Koorporatës së Sﬁdës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II, ka
ofruar për qeverinë shqiptare për reduk�min e korrupsionit në administratën publike (licensimi i biznesit,
lejet e ndër�mit dhe administrimi i taksave) nëpërmjet integrimit të procedurave administra�ve dhe
bërjes së tyre më transparente, duke reduktuar autorite�n e pakuﬁzuar të zyrtarëve publikë, ishte dhe
ngritja e Qendrës Kombëtare të Licensimit në Qershor 2009, si një qendër me një ndalesë të vetme për
kryerjen e procedurave të licensimit dhe të lejeve për bizneset.
Partnerët Shqipëri realizoi vëzhgimin e parë për të monitoruar performancën e QKL, me qëllim
mbledhjen e të dhënave dhe vlerësimin e performancës së QKL, kënaqësinë e klientëve nga eksperiencat
me shërbimet e saj, dhe gjenerimin e ideve për përmirësim të mëtejshme.
Për të arritur këtë qëllim, PSh realizoi ak�vitetet e mëposhtme speciﬁke:
• Har�mi i një metodologjie të përshtatshme të vëzhgimit me telefon për mbledhjen e të dhënave mbi
performancën e QKL dhe kënaqësinë e klientëve;
• Har�mi i pyetësorit;
• Mbledhja e të dhënave nëpërmjet teknikave të kontrollit cilësor; dhe
• Analiza dhe prezan�mi i gjetjeve të vëzhgimit.
Vëzhgimi targetoi bizneset, kërkesat e të cilëve për leje dhe licensa janë procesuar nëpërmjet QKL, dhe
u realizua në tre raunde, duke përfshirë 300 aplikantë në secilin raund.
Vëzhgimi u administrua me klientët e QKL që kishin eksperiencë direkte dhe kishin marrë një shërbim
në zyrën qenrdore të QKL ose në sportelet rajonale ku ofrohen shërbimet e QKL. Pyetjet adresonin të
gjitha eksperenciat si dhe eksperiencën më të fundit të bizneseve me QKL si dhe percep�min e tyre ndaj
procedurave të licensimit në përgjithësi. Të intervistuarit ishin kryesisht administratorët e bizneseve
ose përfaqësuesit ligjorë të tyre të iden�ﬁkuar nga baza e të dhënave të aplikantëve të QKL.
Rezultatet e monitorimit janë publikuar në rapor�n ﬁnal “Monitorimi i performancës së Qendrës
Kombëtare të Licensimit”.
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T������ �
���������

K��� �
��������

Ndër�mi i
kapaciteteve të
organizatave të
shoqërisë civile
për promovimin e
konsul�meve me
pjesëmarrje në
har�min poli�kave
në Shqipëri

Nëntor 2009
Shtator 2010

D�������

B������

V���� � ��������

Balkan Trust for
Democracy

24,910 $

Shqipëri

Si shumë vende në tranzicion, Shqipëria përballet me nevojën për të zhvilluar dhe fuqizuar sisteme dhe
prak�ka të përshtatshme për promovimin e pjesëmarrjes së publikut dhe proceseve me pjesëmarrje
me qëllim përmirësimin e cilësisë së poli�kave të hartuara.
Procesi i har�mit të poli�kave në Shqipëri është i ndarë midis ministrive të linjës dhe ins�tucioneve
publike. Gjithsesi, deri tani eksperiencat kanë treguar se as ministritë dhe as ins�tucionet e tjera publike
nuk kanë kapacitetet e mja�ueshme për të realizuar konsul�me publike rregullisht dhe të qëndrueshme
me OJFtë dhe grupet e interesit. Nga ana tjetër, OJFtë duhet të zhvillojnë më tej kapacitetet e tyre
advokuese, bashkëpunuese dhe monitoruese me qëllim që të bëhen një faktor i rëndësishëm në
procesin e formulimit të poli�kave që ndikojnë grupet për të cilat ato punojnë. Shpesh, kjo situatë ka
ndikuar cilësinë e dokumentave poli�kë dhe dra�-ligjeve të propozuara, si dhe zba�min e tyre në nivel
qendror dhe lokal.
Nisur nga kjo situatë, Partnerët Shqipëri inicoi këtë projekt me qëllim ngritjen e kapaciteteve të
organizatave të shoqërisë civile për t’u përfshirë dhe për të marrë pjesë në mënyrë më efek�ve në
proceset konsulta�ve për har�min e poli�kave dhe strategjive, si dhe për të ndarë prak�kat më të mira
nëpërmjet zhvillimit të a�ësive advokuese dhe monitoruese.
Projek� shërbeu si një urë lidhëse midis përfaqësuesve të OJFve që punojnë në fushën e arsimit,
shërbimeve sociale dhe çështjeve të mjedisit dhe ministrive respek�ve: Ministria e Arsimit, Ministria e
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit
të Ujrave.
Partnerët Shqipëri ofroi programe trainimi për ngritjen e kapaciteteve të OJFve të përfshira në Advokaci
dhe Lobim, dhe Procesi i Har�mit të Ligjeve, duke i pajisur ata me a�ësi dhe teknika për të qënë të
suksesshëm në pjesëmarrjen e tyre në proceset e bërjes së poli�kave. Nga ana tjetër, përfaqësues
të ministrive të përfshira në projekt u trainuan në Konceptet, Mjetet dhe Teknikat e Qeverisjes me
Pjesëmarrje, duke përmirësuar a�ësitë e tyre për realizimin e proceseve të suksesshme konsulta�ve
për har�min e poli�kave efek�ve.
PSH promovoi proceset e formulimit të poli�kave me pjesëmarrje si një mjet edukimi dhe marrje
mendimi nga publiku, duke lehtësuar dialogun midis shoqërisë civile dhe zyrtarëve publikë, si dhe
transferimin e njohurive të rëndësishme për har�min e poli�kave te aktorët kryesorë; siguroi akses
më të madh për shoqërinë civile dhe mundësoi OJFtë dhe grupet e interesit për të ndërvepruar me
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qeverinë dhe për të kontribuar në formulimin e poli�kave efek�ve; monitoroi procesin e formulimit të
poli�kave për të siguruar që angazhimet respektohen dhe që zyrtarët publikë paraqesin me vërtetësi
dra�in që është diskutuar dhe përmirësuar me reagimin e marrë nga grupet e interesit.
PSH publikoi Udhëzuesin Prak�k “Proceset Konsulta�ve me Pjesëmarrje”, me qëllim fuqizimin
e parimeve të qeverisjes së mirë në ins�tucionet e administratës publike qendrore si dhe rritjen e
ndërgjegjësimit të ekspertëve të shoqërisë civile mbi rolin dhe eksper�zën e tyre në këto procese.
Udhëzuesi ofron informacion prak�k mbi organizimin dhe realizimin e proceseve konsulta�ve me
pjesëmarrje.

S������ �������� ��� �������� �� �����������

N�� ���������� �������� �� ��������� ������ ��� ���������� � ���������� �� ���������� ��
����������� ��� ���������� � ���������� �� �� ����
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T������ �
���������

Rritja e vizibilite�t
të gruas dhe
rolit të saj në
vendimmarrjen
lokale dhe
qendrore

K��� �
��������

D�������

Nëntor 2009
–
Maj 2010

OSBE me
mbështetjen
ﬁnanciare të
Ambasadës
së Mbretërisë
së Hollandës
dhe Agjencisë
Ndërkombëtare
Suedeze për
Zhvillim.

B������

23,910 €

V���� � ��������
Katër Rajone: Fier,
Vlorë, Gjirokastër
& Berat, me
përfshirjen e
bashkive: Lushnja,
Fieri, Ura Vajgurore,
Bera�, Kuçova,
Rroskoveci, Patosi,
Vlora, Orikumi,
Ballshi, Tepelena,
Gjirokastra dhe
Saranda

Niveli i demokracisë në një vend mund të matet kur gratë jo vetëm kanë të drejtë të votojnë dhe të
ushtrojnë në mënyrë të lirë qytetarinë e tyre ak�ve, por kur ato mund edhe të marrin pjesë dhe kanë
të drejtën të formulojnë axhenda poli�ke në mënyrë të barabartë me burrat. Edhe pse Shqipëria është
angazhuar në zba�min e kërkesave që vijnë nga ra�ﬁkimet e një seri dokumentash ndërkombëtare
mbi të drejtat e njeriut, ende gratë në Shqipëri ndeshen me sﬁda që lidhen me gjininë që pengojnë
pjesëmarrjen e tyre të plotë në jetën publike dhe poli�ke.
Pavarësisht fushatave të ndërgjegjësimit dhe lobimit në të gjitha nivelet dhe ndryshimet në kodin
elektoral për një përfshirje me të madhe të grave në nivelet me të larta të përfqësimit në strukturat
vendim-marrëse, ende kjo përfshirje mbetet në nivele të ulta. Kjo vërehet si në nivel qendror ashtu edhe
në nivel vendor, si në administratën publike ashtu edhe në sektorin e biznesit, në nivelet akademike,
etj.
Partnerët Shqipëri ndër vite ka zbatuar programe të fokusuara në fuqizimin e grave dhe rolit të tyre në
shoqëri. Duke vazhduar punën në këtë sektor, PSH ﬁlloi implemen�min e projek�t “Rritja e vizibilite�t
të gruas dhe rolit të saj në vendimmarrjen lokale dhe qendrore” në kuadër të programit tre-vjecar të
OSBE “Fuqizimi i Rolit të Gruas në Qeverisje”.
Qëllimi kryesor i projek�t ishte përmirësimi i vizibilite�t dhe rolit të gruas nëpërmjet promovomit të
grave lidere në spektrin poli�k, si dhe sigurimi i pla�ormës për përforcimin e rrjeteve, si dhe inkurajimin
e përgjigjes së autoriteteve publike ndaj nevojave të grave në nivel qendror dhe lokal.
Partnerët Shqipëri hartoi dhe implementoi një kurs veprimi, që përfshin ak�vitete me pjesëmarrjen e
grave, qeverisjen lokale dhe komunite�t, si më poshtë:
• Nëntë (9) Forume Rajonale mbi Advokacinë dhe Lidershipin e Gruas u organizuan në Fier, Vlorë,
Sarandë, Tepelenë, Gjirokastër, Përmet, Berat, Kucovë and Lushnje gjatë periudhës Dhjetor – Shkurt
2010. Një numër prej 155 gra drejtuese dhe përfaqësuese të shoqërisë civile, qeverisjes lokale,
biznesit, arsimit, shënde�t dhe ins�tucioneve të tjera publike që ofrojnë shërbime sociale, ndanë
dhe mësuan nga njëra-tjetra eksperiencat e suksesshme në pozicionet drejtuese, si dhe sﬁdat që një
grua duhet të përballojë për të marrë pjesë në jetën publike.
• Dymbëdhjetë (12) Programe Trainimi në Integrimi Gjinor dhe të Drejtat e Grave u realizuan në
Bashkitë e Fierit, Orikumit, Sarandës, Gjirokastrës, Tepelenës, Patosit, Ballshit, Rroskovecit, Kucovës,
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Urës Vajgurore, Lushnjes dhe Vlorës. Trainimet shërbyen për të rritur nivelin e njohurive dhe
ndërgjegjësimit të 240 anëtarëve të Këshillave Bashkiakë dhe punonjësve të bashkive mbi çështjet
gjinore dhe rolin e qeverisjes lokale në integrimin e çështjeve gjinore në programet dhe poli�kat
lokale.
• Njëzëtekatër (24) Takime me Komunite�n për shërbimet publike dhe integrimin gjinor u organizuan
në Lushnje, Fier, Patos, Rroskovec, Vlorë, Orikum, Sarandë, Ballsh, Tepelenë, Gjirokastër, Kucovë,
Ura Vajgurore (dy në çdo qytet). Rreth 800 qytetarë, burra dhe gra të moshave, profesioneve dhe
grupeve të ndryshme të interesit diskutuan me punonjësit e Bashkisë mbi shërbimet publike nga një
perspek�vë gjinore.
Kjo inicia�ve krijoi mundësi për gratë në 12 qytetet në rajonet e Fierit, Vlorës, Bera�t dhe Gjirokastrës
të proﬁlizojnë veten në jetën publike; rri� njohuritë e autoriteteve lokale dhe këshillave lokalë mbi
ekzistencën e ligjeve, konceptet dhe qëndrimet që kanë ndikimin më të madh në jetën e grave, rri�
ndjenjën e përgjegjshmërisë ndaj jetës së grave në nivel lokal; dhe zbuloi pikëpamjet, prioritetet dhe
nevojat e burrave dhe të grave rreth poli�kave dhe shërbimeve të ofruara nga qeverisja lokale.

F������ R�������

N�� ��������� “I�������� G����� ��� �� D������ � G����”
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Lushnje

Patos
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Roskovec

Vlorë
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Rritja e punësimit
të të rinjve
përmes trainimit
dhe orien�mit në
tregun e punës

Prill 2010
–
Prill 2011

Fondacioni i
Shoqërisë së Hapur
për Shqipërinë

30,425 $

Vlorë

Kriza ekonomike dhe ﬁnanciare që përfshiu botën në shtator 2008, arri� edhe në Shqipëri gjatë vi�t
2009. Kushtet ekonomike u përkeqësuan gjatë sezonit veror kur ekonomia shqiptare shfaqi shenjat e
para të rënies së ritmeve ekonomike dhe atyre të punësimit në përgjithësi. Në disa degë të ekonomisë
si industria e lehtë, industria e ndër�mit, shitja me pakicë dhe ajo e shërbimeve ﬁnanciare u ndjenë
pasojat e para të krizës. Ekspertët shfaqën shqetësim për ecurinë e punësimit gjatë vi�t 2010, për shkak
se projektet e inves�meve janë të pakta, ndërsa shumë sektorë kanë zvogëluar ose ndaluar zgjerimin e
mëtejshëm të tyre. Situata aktuale e papunësisë, e cila është e lidhur ngushtësisht me nivelin e arsimimit
të punëkërkuesve të regjistruar në zyrat e punësimit, tregon se trajnimi dhe rikualiﬁkimi i punëkërkuesve
të rinj që janë në pritje për të gjetur një punë në përputhje me nevojat e tregut të punës, moshën dhe
gjininë, është një nga detyrat më të rëndësishme me të cilën përballet momentalisht sistemi i arsimit
profesional në Shqipëri.
Qëllimi kryesor i projek�t “Rritja e Punësimit të të rinjve përmes trainimit dhe orien�mit në tregun
e punës” është të reduktojë papunësinë në rajonin e Vlorës duke rritur mundësitë e punësimit për
të rinjtë. Nëpërmjet kë�j projek�, PSH synon të mbështesë djemtë dhe vajzat në qyte�n e Vlorës,
nëpërmjet informimit, trainimit, asistencës dhe lidhjes me punëdhënësit me qëllim rritjen e shanseve
të tyre për punësim.
Projek� implementohet në partneritet të ngushtë me Qendrën Rinore Vlorë, dhe aktorët e tjerë lokalë
që kanë ofruar mbështetjen e tyre për projek�n si: Dhoma e Treg�së dhe Industrisë Vlorë, Universite�
i Vlorës, Bashkia Vlorë dhe Zyra Rajonale e Punësimit në Vlorë. Partnerët Shqipëri ofroi trainime dhe
asistencë për ngritjen e kapaciteteteve të tyre për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të të rinjve dhe të
rejave për punësim.
Gjatë 2010, Partnerët Shqipëri realizoi një seri ak�vitetesh për të mbështetur të rinjtë dhe të rejat dhe
për t’i përga�tur të jenë të suksesshëm në përpjekjet e tyre në gjetjen e një pune, si më poshtë:
• Një numër prej 300 të rinj dhe të reja u trainuan dhe përmirësuan njohuritë dhe a�ësitë e tyre në
përga�tjen e një CV, si të përga�ten për një intervistë pune dhe si të punojnë në ekip.
• Një numër prej 100 të rinj dhe të reja u asistuan për të përga�tur dosjet e tyre të punësimit, ndërsa
60 të rinj u asistuan në përga�tjen e CV për pozicionet e hapura të punës.
• Realizimi i Studimit të Tregut të Punës, me qëllim që t’u ofrojë përﬁtuesve një pamje të situatës
aktuale të mundësive të punësimit dhe nevojave në Vlorë, si dhe veprimet që duhet të ndërmerren
për të përputhur ofertën me kërkesat, për të rritur numrin e të punësuarve në tregun e punës.
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• Publikimi periodik i bule�nit me informacione rreth shërbimeve që ofron projek�, mundësitë e
punësimit, dhe historitë e suksesit nga të rinjtë pjesëmarrës në ak�vitetet e projek�t.
• Si rezultat i mbledhjeve, negocimeve dhe lobimeve me punëdhënësit, një numër prej 50 të rinj dhe
të reja të asistuara nga projek� janë punësuar nga kompanitë private dhe publike në Vlorë.
PSH do të vazhdojë të asistojë të rinjtë dhe të rejat në qyte�n e Vlorës për të rritur shanset e tyre për
punësim të suksesshëm nëpërmjet ak�viteteve që do të realizohen në 2011.

Trainim me të rinjtë

Njo�ime mbi vendet e lira të punës dhe
mundësitë për trainime profesionale

14

Raport Aktivitetesh

2010

T������ �
���������
Fuqizimi i
Prak�kave
Demokra�ke të
Pjesëmarrjes
Ak�ve të
Qytetarëve
në Proceset
Elektorale
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Shtator 2010
Shtator 2011

D�������

B������
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Ambasada e
Shteteve të
Bashkuara në
Shqipëri & The
Balkan Trust for
Democracy

55.602 $

Elbasan, Berat,
Pogradec dhe Korçë

Ndërkohë që demokracia në Shqipëri po progreson, mbetet e madhe nevoja për fuqizimin e prak�kave
demokra�ke në proceset elektorale. Ins�tucionet dhe proceset poli�ke në vend, veçanërisht në nivel
lokal, janë të dobta. Par�të poli�ke dhe kandidatët e tyre në zgjedhjet lokale nuk kanë axhenda poli�ke
speciﬁke që të adresojnë çështjet dhe shqetësimet e njerëzve. Qytetarët shqiptarë janë ende duke u
mësuar me idenë e advokimit për interesat dhe të drejtat e tyre. Grupet e shoqërisë civile kanë pak
eksperienca të përkthimit të çështjeve në konteksin poli�k, duke mobilizuar forcat për të tërhequr
vëmendjen e poli�kanëve ndaj problemeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me njëri-tjetrin apo me
qeverinë.
Meqenëse zgjedhjet lokale shihen si një mundësi strategjike për të tërhequr vëmendjen intensive ndaj
çështjeve lokale për të kërkuar më shumë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri nga kandidatët për Kryetar
Bashkie dhe zyrat e tjera në nivel lokal, për të adresuar problemet e sipërpërmendura, Partnerët Shqipëri
hartoi një proces speciﬁk advokacie për të mobilizuar qytetarët që të marrin pjesë në vendimmarrjen
lokale.
Projek� “Fuqizimi i Prak�kave Demokra�ke të Pjesëmarrjes Ak�ve të Qytetarëve në Proceset Elektorale”
është hartuar për të mbështetur procesin e demokra�zimit në Shqipëri, duke prezantuar dhe zbatuar
prak�ka demokra�ke të pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset poli�ke gjatë zgjedhjeve.
Nëpërmjet kësaj inicia�ve, Parnerët Shqipëri synon të rrisë përfshirjen ak�ve të qytetarëve dhe grupeve
qytetare lokale ne proceset elektorale; të rrisë përgjegjshmërinë e liderëve të zgjedhur lokalë; dhe të
krijojë bazat për replikimin e inicia�vave të �lla ndërmjet grupeve të tjera në nivel kombëtar, drejt
rritjes së besimit të qytetarëve shqiptarë në një proces elektoral
demokra�k.
Në kuadër të projek�t, para Zgjedhjeve Lokale të 2011, Partnerët
Shqipëri do të lehtësojë ngritjen dhe përpjekjet advokuese të
koalicioneve lokale të grupeve të interesit në katër qytete (Korçë,
Pogradec, Berat dhe Elbasan) gjatë fushatës elektorale dhe pas
ditës së zgjedhjeve. Një set i integruar ak�vitetesh, i inkorporuar
në gjashtë faza të projek�t, si: (1) ngritja e koalicioneve lokale,
(2) ngritje kapacitetesh, (3) har�mi i fushatës së advokacisë,
(4) implemen�mi i fushatës së advokacisë, (5) monitorimi i
prem�meve elektorale, dhe (6) përhapja e prak�kave më të
mira, do të implementohen nga secili koalicion lokal, me qëllim
që të inﬂuencohen axhendat poli�ke të kandidatëve për Kryetar Bashkie me çështjet lokale në interes
të qytetarëve, dhe të mbahen përgjegjës për prem�met e tyre elektorale.
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Gjatë periudhës tetor – dhjetor 2010, Partnerët Shqipëri organizoi tryeza të rrumbullakëta në Berat dhe
Elbasan për të diskutuar me aktorët lokalë dhe organizatat e shoqërisë civile nevojat dhe prioritetet e
qytetarëve që mund të adresohen nëpërmjet kësaj inicia�ve.
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Rishikimi i Kuadrit
Ligjor Fiskal
për Sektorin
Joﬁ�mprurës

Nëntor 2010
Mars 2011

Fondacioni i
shoqërisë së Hapur
për Shqipërinë

27,530 $

Shqipëri

Mbas rreth një dekade pasi është zhvilluar kuadri ligjor për sektorin jo-ﬁ�mprurës, ai ende vuan nga
shumë mangësi dhe lë vend për subjek�vizëm në interpre�m. Në përgjithësi, mbas zhvillimeve të dy
viteve të fundit, vlerësohet se kuadri ligjor për sektorin nuk mundëson qëndrueshmërinë e �j dhe cënon
ak�vite�n normal në marrëdhëniet e �j me shte�n. Një ndër problema�kat kryesore që rezulton nga
ky kuadër ligjor lidhet me kuadrin ﬁskal për OJFtë, i cili është evaziv dhe krijon vend për subjek�vizëm
dhe abuzim nga ana e ta�morëve.
Çështja më problema�ke në legjislacionin ﬁskal ka qënë dhe mbetet Ta�mi mbi Vlerën e Shtuar.
Amendimi i 26 dhjetorit 2007 i bëri OJF-të për herë të parë subjekt të TVSH duke hequr kështu një
shenjë të qartë barazie me sektorin e biznesit. Në kushtet e legjislacionit në fuqi, sektori nuk ka asnjë
incen�vë për t’u orientuar drejt ofrimit të shërbimeve përkundrejt pagesës, qo�ë kjo edhe me tarifë të
reduktuar. Rapor�mi i sektorit në shtet është madje njësoj edhe mbas 18 vjetësh si biznesi i madh, duke
krijuar një pengesë të madhe ﬁnanciare dhe administra�ve për OJFtë.
Partnerët Shqipëri si një promotor i ndryshimeve dhe zhvillimeve në kudrin ligjor për sektorin
joﬁ�mprurës në Shqipëri, ndërmerr këtë inicia�vë me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor, kryesisht atë
ﬁskal, që rregullon ak�vite�n e sektorit joﬁ�mprurës në Shqipëri.
Duke konsideruar inpu�n nga të gjitha OJFtë në Shqipëri si shumë të rëndësishëm për përmirësimet
e nevojshme, gjatë periudhës nëntor – dhjetor 2010, Partnerët Shqipëri organizoi një seri takimesh
konsulta�ve në nivel rajonal me përfaqësuesit e sektorit në Shkodër, Gjirokastër, Vlorë, Tiranë, Elbasan,
Pogradec dhe Korçë. Takimet shërbyen për të informuar pjesëmarrësit mbi kuadrin ligjor që rregullon
ak�vite�n e sektorit joﬁ�mprurës në Shqipëri, për të iden�ﬁkuar problemet me të cilat ndeshet sektori si
rezultat i kuadrit ligjor ekzistues dhe zba�mit të �j, veçanërisht a�j ﬁskal, si dhe për të marrë sugjerimet
e tyre për përmirësime të mundshme.
Disku�me, konsul�me dhe asistencë mbi kuadrin ligjor janë ofruar edhe nëpërmjet email-it apo me
telefon për 40 OJF shqiptare dhe donatorë në Shqipëri, si rezultat i shpërndarjes së informacionit dhe
rapor�meve periodike rreth legjislacionit rregullator ﬁskal. Informacioni është shpërndarë edhe te mbi
500 organizata ndërkombëtare jashtë vendit, falë listës së kontakteve të PSH.
Opinionet dhe sugjerimet e mbledhura i janë dërguar gurpit të përbashkët të punës që është ngritur në
Tetor 2010 me përfaqësues të qeverisë dhe shoqërisë civile me qëllim rishikimin dhe përmirësimin e
kuadrit ﬁskal që rregullon sektorin joﬁ�mprurës në Shqipëri. Gjithashtu, ato do t’i bashkëngjiten edhe
rapor�t të vlerësimit, të përga�tur nga një ekspert i ICNL mbi çështjet problema�ke të legjislacionit
rregullues për OJFtë në Shqipëri.
Procesi konsulta�v me sektorin do të vazhdojë të jetë një proces i hapur dhe do të shoqërojë të gjitha
fazat e disku�mit, negocimit dhe har�mit të propozimeve legjisla�ve.
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Workshopet konsultuese rajonale
Shkodër

Vlorë

Tiranë

Elbasan
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Zhvillimi i
ﬁlantropisë në
Shqipëri
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Dhjetor 2010
–
Dhjetor 2011
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Brother
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70 000 $

Shqipëri

Filantropia në Shqipëri, si në vendet e tjera të botës, është një ak�vitet i lashtë që ka marrë forma të
ndryshme gjatë zhvillimit të shoqërisë. Dhe, si në vendet e tjera, edhe në Shqipëri ak�vitetet ﬁlantropike
janë ushtruar kryesisht dhe me vlera më të mëdha nga njerëzit e pasur që kanë mjetet ﬁnanciare për
të ndihmuar dhe për të kontribuar në mirëqënien e njerëzimit nëpërmjet donacioneve dhe ak�viteteve
të bamirësisë. Situata aktuale ekonomike dhe ligjore në Shqipëri nuk e favorizon ﬁlantropinë. Shumë
shqiptarë nuk kanë mjetet ﬁnanciare për të ofruar donacione të qënësishme për të ndihmuar njerëzit
apo grupet në nevojë, edhe pse ata janë të ndjeshëm dhe të gatshëm për të ndihmuar.
Rastet e ﬁlantropisë në Shqipëri merren të mirëqëna dhe transmetohen nëpërmjet mjeteve informale të
komunikimit midis njerëzve që e njohin njëri-tjetrin. Nuk ka raporte të shkruara apo publikime që mund
të dokumentojnë zyrtarisht rastet e ﬁlantropisë në Shqipëri që kanë sjellë ndryshime domethënëse në
jetët e njerëzve.
Aktualisht media është aktori i vetëm në shoqëri që ka ndërmarrë disa inicia�va për promovimin e
rasteve të ﬁlantropisë, por kjo nuk është bërë mbi baza të rregullta, është sporadike dhe kryesisht e
bazuar në arsyet e publicite�t.
Bazuar në situatën aktuale, Partnerët Shqipëri po zbaton një inicia�vë të organizuar për herë të parë
në Shqipëri me qëllim promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të inicia�vave ﬁlantropike, nëpërmjet
studimeve, konferencave dhe publikimeve, në bashkëpunim të ngushtë me median.
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V. MBËSHTETJA E REFORMAVE TË POLITIKAVE DHE NGRITJE
KAPACITETESH NË NIVEL QENDROR DHE RAJONAL
5.1.

I�������� G�����

PSH është përfshirë në inicia�va të ndryshme me qëllim integrimin e çështjeve gjinore në qeverisje,
duke punuar me autoritetet në nivel qendror dhe vendor, si më poshtë:
•

Integrimi gjinor në qeverisjen lokale në Shqipëri

Nga shtatori 2009, Partnerët-Shqipëri nëpërmjet Projek�t “Barazi në Qeverisje” ka asistuar bashkitë
shqiptare (Berat, Kamëz, Laç, Gramsh, Lushnje, Vorë, Kavajë dhe Njësitë Bashkiake 1, 2, dhe 8 në Tiranë),
në integrimin e çështjeve gjinore në poli�kat dhe strategjitë e tyre lokale. Ekspertët e PSH në çështjet e
barazisë gjinorë kanë ofruar trainime në “Konceptet Bazë të Barazisë Gjinore për Pushte�n Vendor” dhe
“Si të Përmirësojmë Poli�kat dhe të Realizojmë Monitorimin e Buxhe�t nga një Perspek�vë Gjinore”,
kanë përga�tur Planin e Veprimit Gjinor për Pushte�t Lokal (bashkë-autor), dhe kanë kryer asistencë
për përga�tjen e Planit të Veprimit Gjinor në bashkitë e mësipërme.
Këto ak�vitete kanë për qëllim rritjen e a�ësive dhe kapaciteteve të bashkive shqiptare në përga�tjen e
planeve dhe zba�min e poli�kave që promovojnë barazinë gjinore në komunitetet për të cilat ato janë
përgjegjëse.
Kjo asistencë është mundësuar në kuadër të mbështetjes që projek� i ofron Drejtorisë së Poli�kave
dhe Shanseve të Barabarta në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për
zba�min e Planit Kombëtar të Veprimit për Barazi Gjinore. Projek� mbështetet ﬁnanciarisht nga Agjencia
Austriake për Zhvillim Ndërkombëtar.
•

Poli�ka e Barazisë Gjinore për Drejtorinë e Përgjithshme të Ta�meve në Shqipëri

Partnerët Shqipëri është duke asistuar administratën ta�more në Shqipëri drejt një procesi të integrimit
gjinor, për të hartuar një dokument poli�k ins�tucional dhe një plan strategjik për implemen�min e �j
lidhur me barazinë gjinore. Asistenca e PSh konsiston në:
- Realizimin e një studimi në të gjithë elementët e administratës ta�more nga një perspek�vë
gjinore
- Ofrimin e trainimeve mbi konceptet bazë të përkatësisë gjinore
Asistenca ofrohet në kuadër të projek�t “Poli�ka e Barazisë Gjinore për Administratën Ta�more në
Shqipëri”, ﬁnancuar nga SIDA, Suedi.
•

Kurrikula e Edukimit Gjinor për mësuesit dhe nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri

Gjatë periudhës maj 2009 – nëntor 2010, Partnerët Shqipëri u përfshi në përga�tjen e programit ekstrakurikular për shkollat e mesme “Barazia Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut; Qytetaria, Dhuna në Familje,
Integrimi Europian, Media, Shënde� Riprodhues, Zhvillimi i Karrierës dhe Mjedisi”. Përvec kësaj, si pjesë
e kë�j programi, PSH ka ofruar trainime për mësuesit e shkollave të mesme në Shkodër, Elbasan, Korçë
dhe Tiranë lidhur me zba�min e �j.
Kjo inicia�vë është manaxhuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Ins�tu� Shqiptar
për Kurrikulat Shkollore, ﬁnancuar nga AECID (Agjencia Spanjolle për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ndërkombëtar) dhe Kwina �ll Kwina.
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5.2. N������ ������������ ��� �������� ��� �������� � OJF�� �� ����� �������� ���
�������
•

Trainime për TACSO

Partnerët Shqipëri dhe MDF hartuan dhe ofruan trainime dhe sesione asistence on-line në Advokaci
dhe Lobim për sektorin e OJFve në Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë, Kosovë, Kroaci, Maqedoni, Mal
të Zi, Serbi dhe Turqi. Trainimet u organizuan nga TACSO (Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë
Civile), në kuadër të asistencës teknike për shoqërinë civile në rajonin e Ballkanit.
Gjatë periudhës tetor – nëntor 2010, trainerët e PSH ofruan trainime rajonale në Lezhë, Durrës dhe
Gjirokastër në “Ngritja e fondeve dhe gjenerimi i të ardhurave”. Qëllimi kryesor i trainimeve ishte
ekspozimi i pjesëmarrësve ndaj mundësive të ndryshme të ﬁnancimit për OJFtë, strategjitë e ngritjes
së fondeve, ak�vitetet e ngritjes së fondeve, komunikimi me donatorët dhe mekanizmat e ngritjes së
fondeve.
•

Forumi mbi efek�vite�n e organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri

Partnerët Shqipëri mbështe� organizimin e forumit mbi efek�vite�n e organizatave të shoqërisë civile
në Shqipëri, zhvilluar më 30 Qershor. Procesi konsulta�v me organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri
është një inicia�vë në kuadër të një procesi të hapur dialogimi që po zhvillohet midis aktorëve të
shoqërisë civile në gjithë botën, me qëllim përfshirjen e tyre në disku�min për orien�min e ndihmës së
huaj dhe përcak�min e rolit të tyre në zhvillimin e efek�vite�t.
Forumi u organizuarnga Shoqata Reﬂeksione në bashkëpunim me Co-Plan (Ins�tu� për Zhvillimin e
Habita�t) me mbështetjen e TACSO, Partnerët Shqipëri, projek� i GTZ/GOPA “Fuqizimi i Shoqërisë Civile
dhe Strukturave Demokra�ke në Shqipëri” dhe Qendra për Promovimin e Zhvillimit Human (HDPC).
•

Trainime për Qendrën Alenaca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH)

Partnerët Shqipëri ofroi programe trainimi në “Manaxhimi i Ciklit të Projek�t” dhe “E�ka në Punë” për
staﬁn e QAGJZH me qëllim rritjen e kapaciteteve dhe a�ësive të tyre në këto çështje.

5.3. T����� �� R������������ �� Q������ K�������� �� L��������� (QKL) ��
�������� � ��������
Partnerët Shqipëri lehtësoi dhe moderoi një seri tryezash të rrumbullakëta për QKL me komunite�n e
biznesit dhe aktorë të tjerë lokalë në qytetet e Elbasanit, Shkodrës, Fierit, Vlorës dhe Tiranës.
Si pjesë e një disku�mi të vazhdueshëm mbi reformën e licensimit dhe përmirësimin e funksionimit të
QKL, tryezat e rrumbullakëta shërbyen për të njohur pjesëmarrësit me reformat e licensimit të biznesit
në Shqipëri, qëllimin dhe funksionimin e QKL, si dhe proceset dhe sistemet e reja që QKL ka prezantuar.
Gjithashtu, tryezat shërbyen edhe për të marrë feedback dhe opinione nga bizneset për funksionimin
dhe shërbimet e QKL, si dhe sugjerimet e tyre për përmirësimet e nevojshme.
Gjetjet kryesore të vlerësimit të QKL të administruar nga Partnerët Shqipëri u prezantuan në një tryezë të
rrumbullakët në Tiranë, në praninë e Z. Enno Bozdo, Zv.Ministër i Ekonomisë, treg�së dhe Energje�kës,
Z. Andrew Maybrook, drejtor i zyrës së programit në misionin e USAID në Shqipëri, dhe Znj. Eneida
Guria, Drejtore e QKL.
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Tryezat e rrumbullakëta u zhvilluan me mbështetjen e Programit Prag të Koorporatës së Sﬁdës së
Mijëvjeçarit për Shqipërinë II.
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•

Konferencë Europiane “Leading Sustainable and innova�vely out of the Recession” në Madrid,
organizuar nga Rrje� Euklid dhe ﬁnancuar nga Komisioni Europian. Një numër prej 100 përfaqësues
nga e gjithë Evropa morën pjesë në konferencë. Juliana Hoxha prezantoi materialin “Të bësh më
shumë me më pak”.

•

Tryezë e rrumbullakët “Vizionet për të ardhmen: Një qasje e re për Bashkëpunimin në Ballkanin
Përëndimor”, organizuar nga Fondacioni Rockefeller Brothers.

•

Takim i anëtarëve të rrje�t Euclid në Bruksel me Znj. Catherine Ashton, përfaqësuees e Lartë për
Çështjet e Jashtme dhe Zv. Presidente e Komisionit Europian.

•

Konferencë “Roli i Shoqërisë Civile në Proceset Integruese dhe Liberalizimin e Vizave” në Kosovë.
Juliana Hoxha prezantoi materialin “Rëndësia e Rrjetëzimit të OJFve për Integrimin në BE”.

•

Konferencë Rajonale “Roli i Medias në Zhvillimin e Filantropisë” organizuar nga Fondi për Qytetarinë
Ak�ve në Podgoricë, Mal i Zi.

•

“Forum për Dialogun Ndërkulturor” në Barcelonë, organizuar nga Rrje� i Fondacionit Anna Lindh.
Ariola Agolli prezantoi eksperiencën në: “Dialogu Ndërfetar dhe Roli i Shoqërisë Civile” dhe “Mjetet
Ndërkulturore për Zgjidhjen e Konﬂik�t”.

•

Konferencë rajonale mbi Sistemet e Sigurimit të Cilësisë për OJFtë në rajonin IPA, organizuar nga
zyra e TACSO në Kroaci.

•

Trainim në Çështjet Sociale dhe Punësimi, organizuar nga Programi i Trainimeve MATRA për
Bashkëpunimin Europian (MTEC).

•

Takime rajonale organizuar me OJFtë në Maqedoni, Kosovë dhe Mal të Zi si pjesë e strategjisë së
PSH për të zgjeruar partnerite�n me vendet fqinje.

•

Konferenca e katërt e inicia�vës së Shoqërisë civile “Një shpirt për Evropën” organizuar në Gjermani,
Berlin.

•

Asambleja e 10 e rrje�t Partnerët për Ndryshim Demokra�k Ndërkombëtar (PDCI), organizuar në
Lima, Peru.
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VII. ANËTARËSIA E PSH NË RRJETE
Partnerët për Ndryshim Demokra�k Ndërkombëtar, një rrjet i 20 qendrave të pavarura i inkorporuar
në Bruksel më një zyrë përfaqësuese në vi�n 2006
h�p://www.pdci-network.org
Fondacioni Euro - Mesdhetar për Dialog midis Kulturave Anna Lindh
h�p://www.euromedalex.org
Rrje� Euclid
h�p://www.euclidnetwork.eu/
Juliana Hoxha, Drejtore e PSH iu bashkua Bordit të Drejtorëve të Rrje�t Euclid në Shkurt 2010.

VIII. PUBLIKIME
R����� � A����������� 2009
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Edicioni I

Projekti

Projekti një vjecar “Rritja e mundësive për punësim të të rinjve përmes trainimit dhe orientimit në tregun
e punës”, bazohet në ﬁlozoﬁnë “Investimi tek të rinjtë është investim tek e ardhmja”, duke i konsideruar
djemtë dhe vajzat si një aset të vlefshëm për shoqërinë dhe për zhvillimin e një shteti. Iniciativa që ka
ﬁlluar zbatimin që në Prill 2010, synon të ndikojë në uljen e nivelit të papunësisë në rajonin e Vlorës duke
rritur mundësitë e punësimit për të rinjtë. Më speciﬁkisht, projekti fokusohet në disa objektiva kryesore, si
më poshtë:
• Rritja e njohurive dhe aftësive bazë të të rinjve në cështjet që lidhen me punësimin, nëpërmjet
programeve të trainimit;
• Mbështetje dhe asistencë për të rinjtë që kanë nevojë për ndihmë për të përgatitur dokumentacionin e
nevojshëm për një njoftim punësimi;
• Rritja e aksesit të të rinjve ndaj mundësive ekzistuese për punësim;
• Reduktimi i diskriminimit të të rinjve dhe të rejave në tregun e punës nëpërmjet rritjes së informimit rreth
mundësive të punësimit dhe kuadrit ligjor;
• Promovimi i punësimit dhe përfshirjes sociale të të rinjve dhe të rejave që i përkasin gupeve në risk;
• Rritja e bashkëpunimit dhe përpjekjeve të përbashkëta të agjencive të punësimit, kompanive private,
autoriteteve lokale, OJFve dhe aktorëve të tjerë për të rritur mundësitë e punësimit për të rinjtë.
Projekti zbatohet nga Partnerët - Shqipëri në partneritet me Qendrën Rinore Vlorë, si dhe në
bashkëpunim të ngushtë me aktorët lokalë që mund të inﬂuencojnë dhe kontribuojnë në përfshirjen e të
rinjve në tregun e punës, si Zyra Rajonale e Punës në Vlorë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë,
Bashkia e Vlorës, Universiteti, organizata të shoqërisë civile dhe të biznesit, etj.
Projekti mbështetet ﬁnanciarisht nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, SOROS.
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