
  
 

 

 

 
“U-Impact- Nga Pjesëmarrja Qytetare tek Ndikimi në Politikat e BE” 

 

“Sipërmarrjet Sociale në Shqipëri – Mes përkufizimeve, qasjeve dhe zhvillimeve” 
26 Shkurt 2016 

Tirana International Hotel 
 

9:30  - 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve   
 

10:00 - 10:15 Fjala e Mirëseardhjes – prezantim i projektit dhe strukturës së konferencës  
Arjola Agolli – Drejtore e Programeve, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim 

 

10:15 - 11:00   Paneli i diskutimit 1 – Zhvillimet e fundit dhe trendi i praktikave të sipërmarrjeve 
sociale në Shqipëri; Iniciativat ligjore dhe efekti i pritshëm i tyre në zhvillimin e  
sipërmarrjeve dhe ndikimit të tyre në punësim 
 

 Merita Xhafaj – Drejtore e Drejtorisë së Politikave, Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë  

Cila është qasja dhe perspektiva e MMSR ndaj zhvillimit të SS në Shqipëri? Cilat janë 
zhvillimet e fundit rreth kuadrit ligjor që rregullon aktivitetin e SS në vend? Sa janë 
të përfshira sipërmarrjet sociale dhe aktorë të shoqërisë civile në procesin e 
vendimmarrjes dhe draftimit të legjislacionit për SS? 
 

 Arben Shamia – Drejtor Ekzekutiv, YAPS -Youth Albania Professional Services 
Si po operojnë dhe po zhvillohen SS shqiptare nën kuadrin ligjor ekzistues? Si 
perceptohen SS në Shqipëri nga vendimmarrësit dhe vetë anëtarët/klientët e tyre? 
A duhet t’u referohemi praktikave të ndërkombëtarëve për të ndërtuar ato 
vendase? Deri në çfarë mase?  Sfidat afatshkurtra të SS-ve në Shqipëri. 

 
11:00 – 11:15 Pyetje-përgjigje dhe diskutime 
 

11:15 – 11:45 
 

Pushim kafeje 

 
11: 45 – 12:30 

 

Paneli i diskutimit  2 – Tendencat e zhvillimit të SS-ve në Evropë  
 

 Jaan Aps, former CEO of the Estonian Social Enterprise Network 

 Petko Georgiec - ProInfo – Bulgaria  

 Flora Graioni - IREX Europe – Francë  

 Jos Sterckx - Knowledge Centre Social Europe - Belgjikë 
 

Cila është kuptueshmëria dhe përqasja e institucioneve ndaj SS-ve? A rregullohet 
veprimtaria e tyre nëpërmjet një kuadri ligjor të dedikuar apo bazohet në një 
përqasje më liberale?  A perceptohen SS-të si forma të sipërmarrjes që ofrojnë 
punësim dhe integrim vetëm për grupet minoritare dhe të disavantazhuara të 
qytetarëve apo si praktika bazë të zhvillimit të ekonomisë sociale? 



  
 

 

12:30 – 12:45 Pyetje-përgjigje dhe diskutime 
 
12:45 – 13:45 

 
Pushim Dreke 

 
13:45 – 15:00 

 
Paneli i diskutimit  3 – Prezantime nga përfaqësues të SS-ve vendase  
 

 Youth Center “Borderless”  

 Fondacioni Gjirokastra   

 Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 
 

Cilat janë arritjet dhe sfidat e SS-ve të reja në Shqipëri? Në çfarë mase janë 
ekspozuar ato ndaj rrjeteve rajonale e ndërkombëtare të SS-ve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenca organizohet në kuadër të projektit “U-Impact- Nga Pjesëmarrja Qytetare tek Ndikimi në 

Politikat e BE”, në kuadër të programit të Bashkimit Evropian “Evropa për Qytetarët”, i cili koordinon 

përfshirjen e qytetarëve me autoritetet publike në nivel kombëtar dhe evropian në tetë shtete anëtare 

të BE-së (Belgjikë, Qipro, Francë, Estoni, Itali, Rumani, Spanjë, dhe Bullgari) dhe një shtet kandidat 

(Shqipëria), me qëllim zhvillimin e një mekanizmi të qëndrueshëm për rritjen e ndikimit të nismave 

qytetare në procesin e hartimit të politikave në BE. 


