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HYRJE

Partnerët – Shqipëri (P-SH), Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti është një OJF e pavarur Shqiptare me mision përparimin e shoqërisë civile dhe një 
kulturë ndryshimi dhe Manaxhimi konflikti në Shqipëri. Qendra u formua në vitin 2001 me financim nga USAID dhe në bashkëpunim me Partnerët për Ndryshim 
Demokratik, një organizatë ndërkombëtare e vendosur në SHBA e angazhuar për ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme lokale për përparimin e shoqërisë 
civile dhe demokracisë në botë. 

Që prej krijimit të saj, Partnerët – Shqipëri ka bashkërenduar disa programe që kanë pasur për qëllim avancimin e demokracisë dhe shoqërisë civile në Shqipëri 
nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve institucionale dhe individuale dhe mundësimin e bashkëpunimit efektiv brenda sektorit të OJF-ve ashtu si edhe ndërmjet tyre, 
pushtetit vendor, akademisë dhe grupeve sociale. 

Programet e Partnerëve Shqipëri – janë pjesë e tre kollonave të mëposhtme:
 

I. MBESHTETJA E SEKTORIT TE OJF-VE 
Fuqizimi i vitalitetit të sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri që t’i përgjigjet në mënyrë efektive nevojave të zhvillimit social në vend. 

II. FORCIMI I KAPACITETEVE TE PUSHTETIT VENDOR: 
Përmirësimi i aftësisë së pushtetit vendor për Manaxhimin më të mirë të sfidës së decentralizimit dhe përfshirjen në mënyrë më efektive të qytetarëve. 

III. LIDERSHIPI DHE BASHKEPUNIMI: 
Zgjerimi i pjesmarrjes së qytetarëve shqiptarë duke zhvilluar aftësitë e drejtimit dhe promovimit të proçeseve bashkëpunuese. 

Nga viti 2001 deri në vitin 2004, programet e larmishme të zbatuara nga Partnerët – Shqipëri përfshinë mijëra njerëz nga i gjithë vendi dhe nga të gjithë sektorët. 
Qendra trajnoi mbi 800 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, mbi 400 zyrtarë të pushtetit vendor dhe tërhoqi më shumë se 600 pjesmarrës në programet 
e veta të lidershipit të gruas dhe rinisë si dhe ato akademike. Impakti real i punës së Partnerët – Shqipëri është i dukshëm në sajë të arritjeve të çdo pjesmarrësi në 
programet e tyre. 

Ky dokument përfaqëson një ilustrim të vogël të disa Historive të Suksesshme të përzgjedhura prej organizatave apo individëve që morën pjesë në programet e 
Partnerëve – Shqipëri apo që përfituan nga shërbimet e ofruara prej organizatës. 
 
Për më shumë informacion rreth programeve dhe nismave të Qendrës deri më sot ju lutemi t’i referoheni Raportit të Aktiviteteve Qershor 2001-Korrik 2004, të 
publikuar nga Partnerët – Shqipëri. 
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I. MBËSHTETJE E SEKTORIT TE OJF-ve

Fuqizimi i kapaciteteve të OJF-ve në Shqipëri ka qenë fokusi kryesor i punës së Partnerët – Shqipëri gjatë tre viteve 
të fundit. Pas një vlerësimi të plotë të nevojave të sektorit të tretë në Shqipëri, Partnerët – Shqipëri formuluan një 
program i cili i përgjigjet nevojave të identifikuara të OJF-ve duke iu dhënë trajnime dhe duke prezantuar aftësi 
të reja si edhe duke i fuqizuar OJF-të për të punuar nëpër sektorë dhe fusha të ndryshme profesionale. Deri tani, 
Partnerët – Shqipëri ka trajnuar mbi 800 përfaqësues të OJF-ve dhe ka pranuar kontrata prej shumë organizatave 
ndërkombëtare për t’i asistuar në programet e tyre të zhvillimit të OJF-ve. 

Programi i Granteve të Vogla, i ndërtuar në bashkëpunim midis Parterët për Ndryshim Demokratik dhe 
Partnerët – Shqipëri dhe i mbështetur nga USAID, kishte për qëllim t’u jepte një mbështetje shumë idimensionale 
OJF-ve locale të regjistruara që kërkonin të ndihmonin grupe dhe komunitete të cilat kanë nevojë për shërbime 
nëpërmjet programeve të ndryshme në fushën e shërbimeve sociale. 

Gjatë tre viteve të kaluara, Partnerët – Shqipëri kanë disbursuar 873,932 USD në grante të vogla drejt OJF-ve 
lokale që përqëndroheshin në ofrimin e shërbimeve sociale për komunitetet shqiptare. Gjatë pesë raundeve të 
granteve u dha një total prej 51 grantesh. Përveç mbështetjes financiare të projekt propozimeve, përfituesit e 
granteve morën trajnime sipas nevojave si edhe asistencë teknike prej Partnerët – Shqipëri. Ky model inovativ i 
dhënies së granteve ka qenë shumë i sukseshëm në fuqizimin e aftësive organizative dhe programatike të shumë 
prej OJF-ve Shqiptare. 

A.Çështjet e Grave, Fëmijëve dhe të Rinisë 

Futja e Shërbimeve Psiko-Sociale në Shkollat e Tiranës. 
Shoqata e Studiuesve të Rinj të Shkencave Sociale 
Instituti Shqiptar për Studime Sociale dhe Psikologjike 
  
Për shumë adoleshentë në Shqipëri, dekada e tranzicionit politik dhe hapja e tregut vendas ndaj influencave 
Perëndimore kanë krijuar sfida të papritura dhe kërcënime serioze. Rreziqe të reja si droga, alkooli, sëmundjet 
seksualisht të transmetueshme, trafikimi për shfrytëzim seksual, dhuna fizike apo psikologjike si edhe mugesa 
e informacionit se si të përballen ato janë shpesh një shkak stresi dhe depresioni dhe i lënë adoleshentët të 
ekspozuar dhe të pambrojtur. Shkollat, të cilat duhet të japin informacionin e nevojshëm për mbrojtjen e të rinjve 
nga këto rreziqe, rrallë here janë të pregatitura të përballen me sfidën e shkallës së lartë të braktisjes së shkollës. 
Hendeku i brezave midis studentëve dhe mësuesve të tyre dhe prindërve është aq i madh saqë rrjedha dhe 
komunikimi i informacionit shpesh është i ngadaltë gjë që çon në nevojën e ofrimit të shërbimeve psiko-sociale 
nga një ekspert ndërmjetës. 
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Me mbështetjen e Partnerëve – Shqipëri, Shoqata e Studiuesve të Rinj të Shkencave Sociale formuloi një program 
pilot për futjen e psikologëve dhe punonjësve socialë ne pesë shkollat e mesme më të mira të Tiranës. Nëpërmjet 
sesioneve informative, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta, shoqata vuri në dispozicion një platformë për 
studentë, mësues dhe prindër për shprehjen e opinioneve, shkëmbimit të ideve dhe njohjes së përfitimeve të këtij 
shërbimi të ri. 

Si pjesë e këtij programi pilot, psikologët organizuan grupe fokusi, seminare, sesione individuale këshillimi 
dhe sesione trajnimi edukues ndërmjet vetë nxënësve të cilat në total arritën 6000 të rinj. Temat që u mbuluan 
reflektuan interesat e studentëve të shprehura në sondazhe që u ndërmorën para fillimit të projektit. Ato 
përfshinin: problemet e drogës dhe abuzimit me substanca të tjera, seksualiteti, HIV/SIDA, ç’rregullimet e 
ngrënies, çështje të gjinisë, diferencën e brezave, stresi dhe teknikat e përballimit të tij si edhe komunikimi. 
Gjithashtu, rreth 140 mësues dhe 300 prindër morën pjesë në sesionet e informimit të lidhura me problemet me të 
cilat përballen adoleshentët. 

Shërbimi i ri u prit me shumë entuziazëm si nga studentët ashtu dhe mësuesit në të pesë shkollat. Projekti çoi 
në publikimin e fletëpalosjeve dhe buletineve studentore në shkolla në mënyrë që të shpërndahej informacioni 
i lidhur me adoleshentët. Në fund të projektit një tryezë e rrumbullakët u organizua për të vlerësuar impaktin e 
kësaj nisme. Pjesmarrësit përfshinin studentë, mësues, prindër, zyrtarë të qeverisë, parlamentarë të rinj, punonjës 
socialë dhe psikologë. U ra dakord që prezenca e një punonjësi social dhe psikologu do të ishte me përfitim të 
lartë për studentët dhe do t’i ndihmonte ata për të përballuar problemet dhe konfliktet e ditës. 

Një program i ngjashëm u ndërmor nga Instituti Shqiptar i Studimeve Sociale dhe Psikologjike (ISSHSP), 
gjithashtu i mbështetur nga Partnerët – Shqipëri. ISSHSP është një OJF lokale që jep shërbime psiko-sociale në 
shkollat tetëvjeçare të Tiranës. Të dy Shoqatat kanë bërë lobim tek autoritetet arsimore shqiptare për të aprovuar 
nj ligj të ri i cili ta përfshijë pozicionin e punonjësit social dhe të psikologut si një pjesë të pandarë të stafit të 
shkollave tetëvjeçare dhe të mesme. Si rezultat i këtyre përpjekjeve të përbashkëta, ligji i ri u aprovua në verën 
e vitit 2004. Punonjësit socialë dhe psikologët, të cilët filluan shërbimet e tyre në shkollat e Tiranës nën grantin 
e Partnerët – Shqipëri, tani do të jenë staf i përhershëm i shkollave sipas kërkesave të ligjit të ri. Suksesi i këtij 
projekti u publikua në mediat kombëtare duke përfshirë mbulimin nga ana e disa kanaleve televizive dhe gazetave 
më të mëdha. Kjo nismë ka tërhequr gjithashtu vëmendjen e donatorëve të tjerë. ICCO do t’i financojë këto 
pozicione për vitin e ri shkollor. 



�������������������������������
������������������������������� 6

�����������������������
��������������������������� �����������

�������������������������������
�������������������������������

�����������������������
��������������������������� �����������

7

Qendra Komunitare në Bathore
Gratë për Veprim Global

Për dhjetë vitet e kaluara, migrimi i brendshëm ka qenë një nga pasojat më dramatike të tranzicionit të Shqipërisë 
drejt demokracisë. Migrimi i ka zhytur shumë komunitete në sfida infrastrukturore dhe sociale. Bathorja, që është 
rrethina më e mënjanuar dhe më e goditur nga varfëria në Tiranë, është një nga rajonet që po përballet me këto 
sfida. 30000 banorët e saj kanë migruar së fundmi nga zona verlindore e vendit që është një rajon i pazhvilluar 
ku infrastruktura dhe shërbimet sociale janë praktikisht jo-ekzistente. Migruesit përgjithësisht kanë një nivel të 
ulët arsimi dhe aftësish për punë. Përveç sfidave të trashëguara (papunësia, problemet sociale dhe ekonomike, 
familjet e zgjeruara) ata përballen me probleme bazë si mungesën e ujit të pijshëm, sistemit të kanalizimeve 
dhe elektricitetit. Edhe shërbimet sociale dhe të arsimit në Bathore janë të kufizuara. E gjithë zona ka vetëm një 
shkollë publike dhe një kopësht fëmijësh, dhe i mungon shërbimi i përgjithshëm dhe i specializuar për gratë. 

Bathorja ka rreth 12000 gra dhe vajza mbi moshën 16 vjeç, 99% e të cilave janë të papuna. Midis tyre, vetëm 7% 
kanë përfunduar arsimin e lartë; 19% kanë përfunduar shkollën e mesme dhe 60% kanë përfunduar arsimin 
tetëvjeçar. Shumë nga gratë migruese kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë viktima të mentalitetit tradicional që i 
konsideron ato inferiore dhe të varuara nga bashkëshortët dhe familjet. 

Gratë për Veprim Global, një OJF Shqiptare mori një grant nga Partnerët – Shqipëri për zgjerimin e shërbimeve 
të Qendrës së saj Komunitare në Bathore dhe për të siguruar mbështetjen e pushtetit vendor për shërbimet e 
Qendrës. Aktivitetet kryesore të Qendrës fokusohen tek gratë dhe fëmijët – dy nga grupet më të pambrojtura të 
këtij komuniteti të varfër migruesish – dhe konsistojnë në shërbimet e arsimit për fëmijët parashkollorë, shërbime 
mjeksore dhe këshillimore për gratë si edhe shërbime integrimi dhe rehabilitimi për komunitetin. Partnerët – 
Shqipëri punuan me Gratë për Veprim Global për të zhvilluar një protokoll të dosjeve të klientëve dhe një sistem 
të brendshëm organizativ për ta ndihmuar organizatën të ketë një ndikim më të madh si dhe të ketë mundësi të 
ndjekë rezultatet e punës së vet. 

Zbatimi i grantit çoi në zhvillime të suksesshme si për shembull: 

§ Bashkëpunimi me bashkinë lokale: autoritetet bashkiake ranë dakord të vënë në dispozicion hapësirë për 
Qendrën Komunitare, premtuan të japin mbështetje financiare për kopështin ekzistues të fëmijëve dhe u 
përfshinë në organizimin e aktiviteteve dhe mbledhjeve të ndryshme të komunitetit. Rezultati më i madh i 
këtij bashkëpunimi ishte adresimi i problemit të energjisë elektrike në Bathore. 

§ Formulimi i një strategjie gjithëpërfshirëse për shpërndarjen e shërbimeve sociale në Bathore: Gratë për Veprim Global 
ftuan përfaqësuesit e komunitetit, pushtetit lokal njësisë administrative dhe sektorit të shoqërisë civile si 

Fëmijët duke festuar Vitin e Ri në Qendrën Ditore 
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edhe ekspertët dhe përfaqësuesit e Universitetit të Shkencave Sociale për të marrë pjesë në formulimin dhe 
zbatimin e strategjisë. Strategjia ka për qëllim identifikimin e shërbimeve sociale ekzistuese, kuptimin më të 
mirë të shkaqeve dhe efekteve të varfërisë së njerëzve në këtë zonë si edhe duke vënë në dukje hendeqet që 
duhet të adresojnë shërbimet e reja. 

§ Sigurimi i regjistrimit në shkolla të fëmijëve të komunitetit: 28 fëmijë që përfunduan ndjekjen e sistemit para-
shkollor në Qendrën Komunitare dhe u regjistruan në klasën e parë të shkollës ishin më të pregatitur për 
shkollë. Mënyrat e komunikimit dhe sjelljes së ndërveprimit të tyre me fëmijët e tjerë, si edhe niveli i tyre i 
njohurive të përgjithshme, ishin të përmirësuara në krahasim me fëmijët e tjerë që nuk e ndoqën sistemin 
para-shkollor. 

Si rezultat i granteve dhe trajnimeve të dhëna nga Partnerët – Shqipëri, gratë për Veprim Global u bënë një 
organizatë e fuqishme dhe vetë-qëndrueshme shërbimet e të cilës vazhdojnë të përmirësojnë jetën e grave dhe 
fëmijëve në Bathore. Kredibiliteti dhe imazhi i organizatës u përmirësuan në mënyrë të konsiderueshme. Disa 
donatorë të mëdhenj duke përfshirë dhe Bankën Botërore ranë dakord të mbështesin operacionet e Qendrës si 
rrjedhojë e rezultateve të shkëlqyera që ata demonstruan në Bathore. Organizata u përzgjodh së fundmi nga Banka 
Botërore si një nga përfituesit e skemës së saj të kredisë së shërbimeve sociale. Gjatë pesë viteve të ardhshme, 
Gratë për Veprim Global do të bashkëpunojnë me pushtetin vendor drejt përmirësimit të ndërtesës së Qendrës 
Komunitare dhe zgjerimit të shërbimeve të tyre. 

Që prej themelimit të Qendrës, gratë në Bathore janë ndjerë më të lira dhe më të inkurajuara në përdorimin 
e shërbimeve të saj duke tejkaluar barrierat që vendoste mbi to mentaliteti tradicional. Mbi 500 anëtarë të 
komunitetit e kanë përdorur Qendrën deri më sot dhe rreth 50 gra kanë përfituar shërbime shëndetësore në 
mënyrë të rregullt (veçanërisht këshillime gjinekologjike) nga ana e Qendrës. Sukseset e Qendrës çuan në 
bashkëpunimin e dy OJF-ve të tjera të grave: Shoqatën e Planifikimit Familiar si dhe Qendrën Avokatore për Gratë 
që ranë dakord të organizojnë mbledhje informative të përbashkëta mbi çështjet e shëndetit dhe të japin këshilla 
ligjore falas për gratë e komunitetit. 
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Qendra e Kujdesit Ditor për Fëmijët dhe Qendra e Këshillimit për Gratë 
Shoqata e Grave të Reja Kristiane 

Nëpërmjet asistencës teknike dhe financiare për Shoqatën e Grave të Reja Kristiane (SHGRK), 
Partnerët – Shqipëri kontribuan në themelimin e një Qendre model të Kujdesit Ditor për fëmijët në Tiranë. 
Kujdesi Ditor është pjesë e një Qendre të integruar që ofron si programe arsimore për fëmijët ashtu dhe trajnime 
për kujdesin ndaj tyre, këshillime për kujdesin ndaj fëmijës dhe gjetjen e vendeve të punës për gratë dhe vajzat 
që janë trajnuar në kujdesin ndaj fëmijëve. Që prej fillimit të punës, Qendra u ka shërbyer mbi 200 grave dhe 
fëmijëve dhe u ka dhënë mundësi punësimi të përhershme 17 grave të reja. 

Pas një serie trajnimesh dhe sesionesh asistence teknike për manaxherët e organizatës dhe Bordin e Drejtorëve 
në fushën e administrimit financiar, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve si edhe proçedurat e brendshme të 
ofruara nga Partnerët – Shqipëri, organizata adoptoi një sistem administrimi financiar të bazuar mbi standartet 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe transparencës. Kjo e lejoi SHGRK të përfitonte financime shtesë nga 
donatorë të tjerë si BE, ICCO dhe Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë. Për më tepër, organizata ka 
qenë e suksesshme në mbështetjen e qëndrueshmërisë afatgjatë nëpërmjet të ardhurave nga tarifat për kujdesin e 
fëmijëve të paguara nga prindërit, tarifat nga shërbimet e trajnimit si edhe tarfifat për shërbimin e punësimit. 

SHGRK ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me organizata të tjera. Ata kanë dhënë kurse trajnimi për kujdesin 
ndaj fëmijëve për anëtarët dhe trajnim për lidership për Bordin e Drejtorëve të Grave për Veprim Global. 
Gjithashtu, marrëveshje afatgjatë janë bërë me Organizatën Ndërkombëtare për Migrim për të dhënë kurse në 
kujdesin dhe zhvillimin e  fëmijëve për femrat e reja viktima të trafikimit. 

Fëmijët në orën e matematikës 

Grupi para-shkollor në kohën e lirë 
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Programet Jashtë-shkollore për Fëmijet dhe të Rinjtë në Shqipërinë e Veriut 
Qendra Rinore “Venerin” 

Gjadri, një rrethinë e Lezhës e mënjanuar dhe e goditur nga varfëria përballet me sfida bazë si për shembull 
mungesa e ujit të pijshëm, sistemit të kanalizimeve, energjisë elektrike dhe infrastrukturës. Papunësia, migrimi, 
trafikimi i paligjshëm dhe dhuna janë akoma probleme të zakonshme që ndikojnë veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë 
dhe që shkaktojnë braktisje të shpeshtë të shkollës dhe një nivel mbizotërues të ulët të arsimit dhe aftësive për 
jetën.
 
Nëpërmjet mbështetjes financiare ofruar Qendrës Rinore “Venerin”, Partnerët – Shqipëri ndihmuan në fuqizimin 
dhe zgjerimin e shërbimeve jashtë-shkollore për fëmijët dhe adoleshentët në Gjadër, veçanërisht për ata që kishin 
rezultate të dobëta akademike dhe që kishin pak ose aspak mbështetje nga prindërit e tyre. Gjatë 12 muajve të 
projektit, 80 fëmijë të moshës 6-12 vjeç si edhe 100 adoleshentë të moshës 13-18 vjeç morën pjesë në një varietet 
aktivitetesh jashtë-shkollore që përfshinin sporte, kurse të gjuhëve të huaja, klasa kërcimi apo muzike si edhe 
grupe diskutimi. Gjashtëdhjetë fëmijë morën asistencë të rregullt për punën e tyre në shkollë. 

Adoleshentët u inkurajuan të bëheshin pjesë e projektit “Ambasadorët e Paqes” i cili u përqëndrua në promovimin 
e kulturës së paqes dhe tolerancës në komunitet. Ata organizuan aktivitete të rëndësishme që përfshinin të 
gjithë fshatarët si për shembull shfaqje teatrale mbi çështjet kritike dhe problemet që shqetësonin fshatin. Kjo i 
bëri adoleshentët më sensitivë ndaj problemeve ekzistuese si edhe ndihmoi të thyente indiferencën e tyre dhe i 
inkurajoi ata të shikonin mundësi të tjera përveç migrimit për një të ardhme më të mirë. Ata publikuan një gazetë 
të përmuajshme komunitare me fakte kritike dhe histori nga fshati me qëllim që të rrisnin ndërgjegjësimin e 
njerëzve për nevojën për paqe, tolerancë dhe integrim. 

Projekti inkurajoi fëmijë dhe të rinj, veçanërisht vajzat e reja, që të bëheshin aktivë dhe të përfshiheshin në 
komunitetet e tyre. Projekti reduktoi gjithashtu rrezikun e të rinjve për t’u bërë viktima të trafikimit të paligjshëm 
apo përfshirjen në aktivitete kriminale. Mësuesit e shkollës publike në Gjadër dhanë përshtypje pozitive rreth 
impaktit që aktivitetet jashtë-shkollore patën mbi pregatitjen e përgjithshme të fëmijëve dhe të të rinjve për klasat 
e shkollës. 

Duke qenë se ishte një organizatë komunitare dhe vullnetare, përpara se të merrte financimin nga Partnerët 
– Shqipëri, Qendra nuk kishte manaxhuar grante të tjera. Granti dhe trajnimi i ofruar nga Partnerët – Shqipëri 
jo vetëm që fuqizoi kapacitetin institucional dhe financiar të Qendrës, por arriti të bëjë të mundur gjithashtu që 
fëmijët dhe të rinjtë e Gjadrit të merrnin pjesë përditë në aktivitetet e Qendrës. 

 Trajnimet e P-SH ofrojnë një qasje 
ndërvepruese të bazuar mbi komunikimin 
e hapur dhe bashkëpunimin; monitorimi 

i kujdesshëm dhe raportimi i impaktit 
të programeve të tyre është impresionues, 

veçanërisht në pjesën Veriore të vendit që është 
aq e vështirë.

– Etleva Qinami, Oficere Programi (CIDA)”

”
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Qendra e Informacionit dhe Mësimit për Rininë në Vlorë 
Qendra Rinore në Vlorë 

Që prej vitit 1998, Qendra Rinore në Vlorë ka ofruar shërbime cilësore për të rinjtë që janë duke kërkuar 
punë dhe që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale. Qendra Rinore ka marrë asistencë financiare dhe 
teknike nga Partnerët – Shqipëri me qëllim që organizata të fuqizohej dhe të transformohej në një vëzhgues të 
përhershëm social që mbledh tendencat e fundit ndër të rinjtë dhe që ofron shërbime në përgjigje të nevojave të 
identifikuara. 

Që prej fillimit të projektit Qendra i ka zgjeruar shërbimet e saj në mbi 2500 të rinj nga Vlora. Të rinjve të moshës 
15-22 vjeç iu ofruan kurse kompjuteri, gjuhe, fotografie, finance dhe kontabiliteti. Qendra ofroi ndihmë gjithashtu 
në pregatitjen e CV-ve dhe në pregatitjen për intervista pune. Duke vënë kontakte me kompani të ndryshme 
private në atë zonë, Qendra mblodhi informacione rreth vendeve të lira të punës dhe e vuri atë në dispozicion të 
të rinjve që kërkonin punë. Si rrjedhim, 40 të rinj u punësuan në kompani të ndryshme private dhe institucione 
qeveritare. 

Pas vendosjes së një marrëdhënieje të mirë me pushtetin vendor si edhe me kompanitë private lokale dhe 
organizatat jo-qeveritare, Qendra filloi të njihej si një nga burimet më të mëdha që kontribuan në ndryshimet 
e politikave që lidhen me çështjet rinore. Pak kohë më parë, Qendra Rinore promovoi idenë e krijimit të një 
komisioni për rininë në bashkinë e Vlorës me qëllim që të përmirësohej pjesmarrja e të rinjve në hartimin e 
politikave në nivel lokal. 

B. Persona me Aftësi të Kufizuara

Shërbimet e Punësimit dhe të Mbështetjes për Personat me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri 
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Paaftësisë

Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri përballen me shumë pengesa për integrimin e tyre dhe pjesmarrjen 
aktive në shoqëri. Rënia e komunizmit në vitin 1991 i gjeti ata të papregatitur për t’iu përshtatur një sistemi dhe 
një mënyre të re jetese. Gjashtëdhjetë përqind e personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri jetojnë nën nivelin 
varfërisë, shumë prej tyre u mungojnë mjetet e përgjithshme të lëvizjes duke i lënë ata pa akses në shërbime. 
Mungesa e subvencioneve qeveritare, kujdesit të specializuar mjeksor dhe mbështetjes ligjore ka çuar në një izolim 
dhe mënjanim të mëtejshëm të tyre. Gjithashtu, një mungesë e përgjithshme e informacionit rreth aftësive të 
kufizuara dhe shkaqeve të tyre, si edhe një injorancë e përhapur rreth kësaj çështjeje ka çuar shpesh në një trajtim Përdorues të karrikeve me rrota të punësuar në ofiçinën Mirësia 

ndërtojnë mjete lëvizëse për njerëz të tjerë në nevojë 
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të personave me aftësi të kufizuar si një barrë për shoqërinë. Një studim i kohëve të fundit tregoi se Shqipëria ka 
nevojë për rreth 7000 karrige me rrota. 

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Paaftësisë (FSHDP) një OJF që i përkushtohet promovimit të të drejtave dhe 
zgjerimit të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara, është për momentin prodhuesi dhe shpërndarësi i 
vetëm i karrigeve me rrota në Shqipëri. Në vitin 2003 dhe 2004, Partnerët – Shqipëri financuan dy projekte të 
zbatuara nga Fondacioni që kishin për qëllim të ofronin shërbime punësimi dhe mbështetjeje për njerezit me 
aftësi të kufizuara. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, rreth 300 persona me aftësi të kufizuara përfituan nga asistenca 
dhe shërbimet e ofruara nga FSHDP. Fondacioni ofroi për personat me aftësi të kufizuara edukim rreth të drejtave 
të tyre të punësimit, i ndihmoi të gjenin punë si edhe krijoi mjete lëvizëse për njerëzit në nevojë. 

Më tej, përpjekjet e FSHDP çuan në disa zhvillime në masë drejt përfshirjes dhe integrimit të personave me aftësi 
të kufizuar në Shqipëri. Ato përfshijnë:

§ FSHDP bëri lobim të suksesshëm në Ministrinë e Punës për të subvencionuar prodhimin e karrigeve me 
rrota. Një Njësi Subvencionimi u ngrit për herë të parë si pasojë e këtyre përpjekjeve; 

§ FSHDP kontribuoi në realizimin e aprovimit të ligjit për mundësitë e lëvizjes, aprovimin e amendamenteve 
të ligjit mbi të drejtën e arsimit gjithëpërfshirës si edhe aprovimin e pjesshëm të rekomandimeve që 
sigurojnë të drejtën e personave me aftësi të kufizuara të marrin pjesë në proçesin zgjedhor; 

§ FSHDP bashkërendoi përpjekjet për krijimin e një grupi pune ndër-ministror si edhe përfshirjen e plotë të 
OJF-ve të personave e me aftësi të kufizuara në pregatitjen e Strategjisë Kombëtare për Personat me Aftësi 
të Kufizuara. Strategjia u finalizua në Dhjetor 2003 dhe përpjekjet po vazhdojnë për ta bërë plotësisht 
operacionale;

§ FSHDP pati sukses në mbledhjen e mbështetjes financiare prej kompanive dhe korporatave private si 
Vodafone, Coca-Cola, dhe Glina; 

§ Së fundmi, FSHDP kontriboi në kalimin e një rregulloreje të planifikimit urban që vendos standartet 
e lëvisshmërisë për hapësirat publike (ndërtesa publike dhe kalime të posaçme, hyrjet në ndërtesat e 
apartamenteve e të tjera) 

Zbatimi me sukses i projektit të financuar nga Partnerët – Shqipëri nga ana e Fondacionit tërhoqi vëmendjen e 
donatorëve të tjerë për mbështetjen e nismave të organizatës. FSHDP është duke planifikuar tashmë të ndërtojë 
një fabrikë për prodhimin e karrigeve me rrota dhe pjesëve të tjera nëpërmjet mbështetjes nga ana e një 
financuesi Hollandez. Organizata është ndër të parat OJF Shqiptare që po punon për përmirësimin e cilësisë së 
jetës për mijëra njerëz me aftësi të kufizuara në të gjithë Shqipërinë. 
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C. Demokracia dhe Qeverisja e Mirë 

Promovimi i Zgjedhjeve Demokratike
  

Shoqata për Kulturë Demokratike 

Nëpërmjet mbështetjes financiare për Shoqatën për Kulturë Demokratike (SHKD), një OJF Shqiptare, 
Partnerët – Shqipëri kontribuan në nxitjen e pjesmarrjes së qytetarëve Shqiptarë në zgjedhjet lokale të Tetorit 
2003 si edhe besimin e tyre në proçeset e lira dhe të ndershme zgjedhore si një nga gurët themeltarë të një 
shoqërie demokratike. SHKD ka monitoruar zgjedhjet lokale në Shqipëri që në fillim të aktivitetit të saj në vitin 
1992. Megjithatë, deri në zgjedhjet e Tetorit 2003, nuk ka qenë plotësisht e aftë të kryente mbulimin e plotë 100% 
të kutive të votimit. 

Projekti i mbështetur nga Partnerët – Shqipëri, konsistoi në monitorimin e zgjedhjeve lokale të Tetorit 2003 në 
12 prefekturat e vendit (Tirana, Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër, Durrës, Elbasan, Berat, Korçë, Fier, Vlorë dhe 
Gjirokastër) nga ana e vëzhguesve të pavarur të koordinuar nga SHKD, organizimin e takimeve me pushtetet dhe 
komunitetet vendore si edhe lehtësimin e debateve të hapura gjatë pregatitjes për zgjedhjet.

Gjatë projektit, SHKD vendosi kontakte me partitë politike, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si edhe 
Komisionet e Zgjedhjeve të Qeverisë Vendore (KZQV) me qëllim që të kishte një ide të listës së rishikuar të 
votuesve të regjistruar përpara zgjedhjeve dhe punës pregatitore të Komisionit të Qendrës së Votimit. 

SHKD rekrutoi mbi 1000 vëzhgues të pavarur të cilët u trajnuan në një trajnim të organizuar nga Instituti Shqiptar 
i Zgjedhjeve të Lira mbi kodin elektoral, procedurat ligjore të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe aktivitetit të 
KZQV, kodin e etikës së vëzhguesve si edhe sjelljen e tyre në qendrat e votimit. 

Në ditën e votimit, vëzhguesit monitoruan proçesin e votimit në 30 rrethe dhe 12 prefektura. Dymbëdhjetë ekipe 
të lëvizsshme të përbëra nga koordinatorët lokalë dhe ata rajonalë vëzhguan proçesin e votimit duke vizituar 
qendrat e votimit të secilës prefekturë dhe duke qënë në kontakt me vëzhguesit në terren rreth vijueshmërisë së 
proçesit të votimit. Pas zgjedhjeve, SHKD i parashtroi gjetjet e saj në një raport të hollësishëm dhe i publikoi ato 
nëpërmjet dy konferencave shtypi. 

Kjo ishte hera e parë që zgjedhjet lokale në Shqipëri u monitoruan në mënyrë të plotë nga vëzhgues të pavarur 
lokalë dhe rezultatet nga ky proces u raportuan dhe u ndanë me publikun nëpërmjet mediave lokale dhe 
kombëtare. Veprimet e monitorimit të zgjedhjeve të iniciuara nga ana e SHKD-së dhe organizatave të tjera të 
shoqërisë civile patën një ndikim të menjëhershëm mbi politikanët që janë duke u bërë gjithnjë e më shumë të 
ndërgjegjshëm rreth rolit dhe influencës së tyre mbi shoqërinë. Ky sukses dëshmon për një imazh të përmirësuar 
të shoqërisë civile në Shqipëri dhe një koherencë më të madhe shoqërore. Për më tepër, ka çuar në një imazh të 
ri të shoqërisë civile që ndihmon të shkundë apatinë e publikut Shqiptar duke injektuar një kërkesë më të madhe 
për demokraci, politikë dhe shërbime të përgjegjshme publike. 

Një person, një votë!
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Fushata Lëvizëse për të Luftuar Korrupsionin dhe Trafikun e Qënieve Njerëzore 
Zyra për Mbrojtjen e Qytetarëve 
 
Si korrupsioni dhe trafiku i qënieve njerëzore janë probleme serioze për Shqipërinë. Sipas Indeksit të Perceptimit 
të Korrupsionit në vitin 2003 të Transparency International, problemi i korrupsionit në Shqipëri rradhitej në 
vlerën 2.5 në shkallën 10-0 (10 të pakorruptuar, 0 – shumë të korruptuar). Shqipëria është vendi i origjinës së 
trafikut të grave dhe fëmijëve për qëllime abuzimi seksual dhe punë të detyrueshme, kryesisht në Greqi dhe 
Itali, dhe në një shkallë më të vogël, në Mbretërinë e Bashkuar, Francë dhe Hollandë.  Fëmijët, sidomos nga 
komunitetet rome dhe egjyptiane, trafikohen jashtë vendit për të lypur në mënyrë të detyruar.  

Si pjesë e aktiviteteve të saj në mbështetje të OJF-ve, Partnerët – Shqipëri ofruan asistencë teknike dhe financiare 
për Zyrën për Mbrojtjen e Qytetarëve (ZMQ), një OJF shqiptare që punon për të luftuar korrupsionin dhe 
trafikimin. Partnerët – Shqipëri mbështetën përpjekjet e organizatës për sensibilizimin e shqiptarëve mbi nevojën 
e të qënurit më proaktivë si në luftimin e problemeve ashtu edhe në raportimin e padrejtësive. 

Gjatë një periudhe shtatë-mujore (Shtator 03 – Maj 04) ZMQ organizoi një fushatë në tërë vendin gjatë së 
cilës vizitoi 10 bashki të ndryshme dhe kreu aktivitete me qytetarët për të adresuar çështjet e korrupsionit dhe 
trafikimit.  Duke punuar nga shtatë ditë në secilin prej zonave, ZMQ organizoi takime me qytetarët dhe u ofroi 
asistencë ligjore falas njerëzve të cilët kishin qënë viktima të korrupsionit, abuzimit me pushtetin, dhunës familjare 
ose trafikimit. 

Në secilin nga vendet e vizituara, ZMQ vendosi bashkëpunimin me organizatat vendore duke u fokusuar në 
luftën kundër korrupsionit dhe trafikimit. Gjithashtu u vendosën kontakte me policinë vendore, avokatë, 
dhe përfaqësues të sistemit gjyqësor të cilët u ftuan të merrnin pjesë në debate të hapura publike mbi rastet e 
vecanta korruptive dhe të trafikimit në bashkitë e vizituara. Duke bashkëpunuar me mediat lokale, ZMQ arriti të 
transmetojë shumë nga debatet e saj publike mbi korrupsionin po ashtu edhe të botojë  ngjarje të përditshme 
mbi viktimat e trafikimit njerëzor në Shqipëri. Në vazhdim, ZMQ organizoi seminare dhe debate në shkolla dhe 
universitete duke u fokusuar në ndërgjegjësimin e të rinjve rreth rreziqeve të trafikimit.  
ZMQ e drejtoi fushatën kundër mungesës së transparencës të treguar nga institucionet shqiptare të shërbimeve 
publike.  Duke ndjekur ankimimet e qindra qytetarëve, ZMQ nisi denoncimet kundër vendimit të Albtelecom-
it, njëra prej kompanive më të mëdha të telekomunikacionit në Shqipëri, për rritjen e panjoftuar të tarifave për 
abonentët familjarë. ZMQ mobilizoi qytetarët për të mbështetur një luftë ligjore për anullimin ose revokimin e 
këtij vendimi të paligjshëm dhe arbitrar duke botuar të gjitha shkeljet e ligjit nga Albtelecom nëpërmjet medias së 
shkruar dhe elektronike. Në Janar 2004, protesta e ZMQ çoi në forma të reja të rebelimit qytetar si thirrja për të 
mos përdorur linjat e telefonisë fikse për një muaj të tërë. Më tej, ZMQ nisi një thirrje për të fikur dritat në tërë 
Shqipërinë për 10 minuta në një ditë të dielë si shenjë e zemërimit qytetar kundër mungesës së transparencës dhe 
parregullsive në Manaxhimin e këtyre shërbimeve publike.   
 Duke përfshirë të gjithë aktorët e komunitetit në përpjekjet për të nxjerrë në dritë padrejtësitë e korrupsionit 
dhe trafikimit,  ZMQ arriti të nxjerrë në pah rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë antarëve të komunitetit në luftën 

  Puna me P-SH ishte një eksperiencë shumë pozitive 
për ne si përfitues të granteve të tyre. Programi i 

Granteve , i shoqëruar me trainime për  ngritjen 
e kapaciteteve të përfituesve,  ishte i hartuar, 

organizuar dhe manaxhuar shumë mirë.

 – Kreshnik Spahiu, Drejtor, Zyra për 

Mbrojtjen e Qytetarëve”
”

“Ndal Importit të Mbetjeve Urbane”
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kundër dhunës, krimit dhe trafikimit të cilat po sundojnë në shoqërinë tonë. Fushata ishte një përpjekje për të 
rifituar besimin brenda komuniteteve që problemet mund të eleminohen nëse vihen re, raportohen dhe merren 
masa për to si nga qytetarët ashtu edhe nga autoritetet qeverisëse. Hapat e ndërmarra nga ZMQ mundësuan dhe 
rritën përfshirjen e organizatave të shoqërisë civile shqiptare në influencimin e ndërgjegjësimit qytetar dhe nxitjes 
së qytetarëve për të shprehur shqetësimet dhe problemet nëpërmjet protestave publike jo-partizane. 

Prezantimi i Mediacionit në Shqipërinë Veriore
Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve

Zona e Malësisë së Madhe është një nga zonat më të varfëra dhe më të izoluara të Shqipërisë, e vendndodhur në 
pjesën malore veriore të vendit. Konfliktet ndër-personale dhe ndërmjet – grupeve, veçanërisht mosmarrëveshjet 
familjare dhe ato të pronës, janë shumë të shpeshta dhe deri vonë ato janë zgjidhur nëpërmjet mënyrave 
tradicionale shpesh duke u mbështetur në Ligjin e vjetër të Kanunit, i cili lejon gjakmarrjen dhe hakmarrjen 
ndërmjet familjeve. 

Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve (FZKPM) ka bërë një ndryshim të madh 
në komunitetet e Malësisë së Madhe duke prezantuar ndërmjetësimin si një mënyrë alternative për zgjidhjen 
e konflikteve midis njerëzve. Nëpërmjet nje ndihme financiare të dhënë nga Partnerët – Shqipëri, Fondacioni 
ngriti një qendër me bazë komunitare për ndërmjetësimin dhe rriti ndërgjegjësimin e komunitetit për proçesin 
e ndërmjetësimit nëpërmjet debateve në TV dhe radio, broshurave dhe materialeve të tjera që iu shpërndanë 
anëtarëve të komunitetit. 

Fondacioni punoi me autoritetet vendore përfshirë bashkinë, policinë, gjykatësit, dhe këshillat vendore të arsimit 
për të fituar mbështetje për punën e tij. Për herë të parë këto autoritete të ndryshme i bashkuan përpjekjet në 
themelimin e një ndërmjetësimi komunitar si një metodë alternative për zgjidhjen e konfliktit. 

Gjate një projekti nëntë-mujor, 97 raste iu referuan Qendrës dhe 98% e tyre u zgjidhën në mënyrë të suksesshme 
nga 12 ndërmjetësues të trajnuar nga Fondacioni. Rastet e referuara u paraqitën  nga anëtarë të komunitetit 
(66%), policia (16%), autoritetet vendore (13%) dhe shkollat (5%). Shumica e ndërmjetësimeve kishin të bënin 
me mosmarrëveshje pronësie, por shumë të tjera kishin të bënin me raste familjare, kriminale, kontraktore dhe 
civile. Gjatë nëntë muajve projekt, ështe vlerësuar që rreth 450 njerëz përfituan nga shërbimet e qendrës së 
ndërmjetësimit. 

Në përgjithësi, Fondacioni kontribuoi në rritjen e ndërgjegjësimit mbi proçeset e zgjidhjes paqësore të konfliktit 
si baza për paqen sociale, ndërsa zgjidhi afro 100 konflikte komunitare në Malësi të Madhe. Organizata ka 
planifikuar të zgjerojë shërbimet e saj, dhe t’u shërbejë më tepër njerëzve në të ardhmen. Duke e bërë harmoninë dhe paqen, pjesë të një diskutimi në 

komunitet 
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D. Mjedisi

Manaxhimi i Pyjeve Komunale dhe Kullotave në Shqipëri 
Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale 

Që prej ndryshimeve ekonomiko – sociale që ndodhën në Shqipëri më 1991, Qeveria e Shqipërisë ka miratuar 
ligje që lejojnë komunat dhe komunitetet të manaxhojnë pyjet dhe kullotat si pjesë e një proçesi më të madh 
të decentralizimit. Shumë komunitete vendore kanë krijuar Shoqatat e Përdoruesve të Pyjeve dhe të Kullotave 
për të marrë vendime më të mira mbi manaxhimin e burimeve natyrore. Megjithatë, politika aktuale e pyjeve 
komunale është ende e centralizuar dhe të drejtat e përdoruesve të pyjeve nuk janë të përcaktuara qartë. 

Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale është një organizatë e përbërë nga 19 Shoqata të Përdoruesve 
të pyjeve në Qarkun e Dibrës, në Shqipërinë Veriore. Në sajë të dy ndihmave financiare të dhëna nga 
Partnerët- Shqipëri – ndihmat e para financiare që Federata ka vetë manaxhuar — Federata punoi që të rriste 
ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e pyjeve komunale në fshatrat lokalë dhe në hartimin e një plani strategjik 
për manaxhimin e burimeve natyrore në zonën e Dibrës. Një numër mbledhjesh dhe seminaresh të drejtuara 
nga Federata me aktorë të ndryshëm të interesuar në fshatrat e zonës, ndihmuan anëtarët e komunitetit dhe 
autoritetet qeveritare vendore që të kuptojnë se një bashkëpunim më i mirë ndërmjet komunave, Shoqatave 
të Përdoruesve të pyjeve dhe komunitetit do të çojë në një manaxhim më të mirë të pyjeve dhe të burimeve 
natyrore që sjellin ato.  Si rezultat, u ngritën komisione të fshatit për një manaxhim më të mirë dhe për marrjen 
e vendimeve për pyjet komunale. Në komunat e Sllovës dhe të Gjoricës, mbledhjet rezultuan në caktimin e rojeve 
të pyjeve, gjë e cila nuk ishte bërë kurrë më parë.  

Bazuar në marrëveshjet dhe rekomandimet e ndryshme që rezultuan pasi komunitetet dhe autoritetet vendore 
u mobilizuan dhe diskutuan çështjen, Federata hartoi një Rezolutë, duke kërkuar një rol më aktiv për Shoqatat e 
Përdoruesve të Pyjeve dhe komunitetet me qëllim që të arrihet një manaxhim i qëndrueshëm. Rezoluta iu dërgua 
Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve dhe Kullotave dhe institucioneve të tjera kombëtare që merren me çështjet e 
mjedisit dhe hapi një debat në nivel kombëtar mbi këtë çështje.

Si rezultat i këtij projekti, imazhi publik i Federatës është përmirësuar dhe anëtarësimi i saj është zgjeruar me 
dy komuna të tjera shtesë. Federata ka në plan të vazhdojë përpjekjet e saj për të ngritur zërin deri tek pushteti 
qendror për decentralizim të mëtejshëm të politikave të pyjeve komunale. 

Duke përgatitur një plan veprimi për një manaxhim më të 
mirë të pyjeve dhe kullotave 

Anëtarë të komunitetit duke rehabilituar përroin me anë të 
një muri prej guri 
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E. Biznesi

Përmirësimi i Gjendjes Ekonomike të Grave Fshatare në Tiranë dhe Durrës 
Fondacioni i Biznesit të Vogël 

Në zonat rurale të Shqipërisë, ku shkalla e papunësisë është shumë e lartë, të ardhurat për një familje janë më 
pak se 1 dollar në ditë- niveli i varfërisë sipas standarteve të Kombeve të Bashkuara. Burime jo zyrtare thonë se të 
ardhurat e një familjeje Shqiptare fshatare janë pesë herë më të vogla se ato të një familjeje qytetare. Që prej rënies 
së komunizmit, gratë në veçanti janë ndikuar nga një rënie e shpejtë e mundësive për punë, kujdesit shëndetësor, 
sistemit të arsimit, dhe të ardhura të pakta familjare, dhe situata e tyre ekonomike e varfër ka shkaktuar rrënimin e 
gjendjes së tyre shoqërore. Gjatë tranzicionit politik dhe ekonomik të vendit, shumë gra fshatare humbën punët e 
tyre në kooperativat bujqësore ose në ndërmarrjet shtetërore. Burrat e tyre shpesh u lanë pa një vend pune stabël, 
ose vendosën të kërkojnë mundësi më të mira jashtë shtetit.   
  
Fondacioni i Biznesit të Vogël  mori një ndihmë financiare nga Partnerët – Shqipëri për të përmirësuar gjendjen 
ekonomike të grave fshatare në Shqipëri. Aktivitetet e kryera me këtë ndihmë ekonomike kanë të bëjnë me 
trajnimin e 160 grave nga zonat rurale përreth Tiranës dhe Durrësit. Trajnimet kishin si synim të zhvillonin aftësitë 
sipërmarrëse të pjesëmarrësve; t’i informonin ata rreth manaxhimit bazë, efektiv dhe efiçent të biznesit të fermave; 
t’iu jepte njohuri mbi aplikimet për hua në institucionet e mikro-kredive; si të kërkonin  këshilla profesionale mbi 
manaxhimin e biznesit, përgatitjen e planeve të biznesit, planifikimin e suksesshëm të shitjes së produkteve, etj. 
Trajnimet u ndoqën nga konsultime mbi aplikimet për hua bankare dhe për përgatitjen e planeve të biznesit. 

Fondacioni i Biznesit të Vogël dha tetë module trajnimi në katër zona rurale të Maminasit, Bërxullës, Farkës dhe 
Baldushkut (në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit) për një total prej 160 grash. Suksesi i trainimit u bë shumë shpejt i 
dukshëm:  25 nga 30 gratë që morën asistencë teknike në pregatitjen e planeve të biznesit dhe në aplikimet për hua 
përfituan kredi të vogla për qëllimet e mëposhtme:
  

• Shoqata e Bashkimit të Kreditit (SHBK) ndihmoi me kredi 5 gra fermere nga Rubjeka (2 për blerje lopësh, 1 
për sera lulesh, 2 për bar- restorante), katër gra nga Karreci (3 për shërbime rrobaqepësie, 1 për sera lulesh) 
dhe tre gra nga Bërxulla (2 për vreshta, dhe 1 për sera lulesh);

• Fondi për Financimin Rural dha një hua kapitale për një grua fermere nga Vlashaj për eksportimin e fasuleve 
në Itali. 

• Shoqata e Sipërmarrësve Shqiptarë të Blegtorisë (SHSSHB) kreditoi gjashtë gra fermere nga Valshaj dhe 
Bërxulla (blerje lopësh)

• Gjashtë gra krijuan një Shoqatë në Farkë, e cila kërkoi hua nga Fondacioni për të Ardhmen për të hapur 
vreshta të reja. 

• Mbështetja e Partnerëve – Shqipëri për Fondacionin e Biznesit të vogël ndihmoi shumë gra fshatare të 
zhvillonin aftësitë e tyre të administrimit të biznesit dhe u dha mundësi që të merrnin kredi të vogla nga 
institucionet e dhënies së kredive. Ky është një hap shumë i rëndësishëm në fuqizimin e grave fshatare 
për të luftuar varfërinë nëpërmjet fillimit të bizneseve të tyre si edhe nëpërmjet kapërcimit të steriotipeve 
këmbëngulëse në Shqipëri se burrat janë kontribuesit kryesorë në të ardhurat e familjeve të tyre. 

Vizitë e grave të trainuara në një ndërmarrje lokale për 
përpunimin e qumështit 

Gra nga Rubjeka në një sesion trainimi 



�������������������������������
������������������������������� 16

�����������������������
��������������������������� �����������

�������������������������������
������������������������������� 17

II. PROGRAMI I QEVERISJES VENDORE 

Gjatë tre viteve të fundit, Partnerët – Shqipëri ka punuar me përfaqësuesit e bashkive për të zgjeruar aftësitë 
e tyre manaxhuese dhe drejtuese, dhe për të rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në qeverisjen vendore dhe në 
vendim marrje. Këto programe kanë theksuar ndërveprimin e të gjithë sektorëve dhe grupeve shoqërore 
(qytetare, bashkiake dhe private) që të adresojnë në mënyrë të përbashkët çështje të tilla si: strehimi, 
papunësia, arsimimi dhe shërbimet shoqërore. Trainimet për punonjësit e bashkisë të ofruara nga Partnerët 
– Shqipëri përfshijnë: Rolet e Drejtuesit të Zgjedhur, Aftësitë e Komunikimit dhe të Punës në Terren, Aftësitë 
e Manaxhimit të Konflikteve, Transparenca dhe Përgjegjshmëria. 

Programet që synonin qeverisjen vendore kontribuan në rritjen e kuptimit nga ana e punonjësve publikë të 
rolit të tyre në përfshirjen e qytetarëve në proçesin e decentralizimit. Historia e mëposhtme e suksesshme 
reflekton këtë tendencë, që është shumë e rëndësishme në proçesin e decentralizimit dhe të demokracisë në 
Shqipëri. 

Rritja e Aftësive Komunikuese dhe Përfshirëse Nëpërmjet Shkëmbimit të Eksperiencës
në Komunitetet Kufitare 

Në periudhën Maj- Gusht 2004, Partnerët – Shqipëri në bashkëpunim me OPEN FOR DEMOKRACY, një OJF 
nga Maqedonia, hartuan dhe zbatuan një projekt të përbashkët që synonte forcimin e aftësive komunikuese 
dhe të punës në terren të punonjësve të bashkisë së katër bashkive fqinje nga Shqipëria dhe Maqedonia. 
Bashkitë pjesëmarrëse përfshinin përkatësisht: Pogradecin (Shqipëri) - Struga (Maqedoni); dhe Peshkopia 
(Shqipëri) – Dibër (Maqedoni).

Projekti, i titulluar “Rritja e Aftësive komunikuese dhe përfshirëse nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencës 
në komunitetet kufitare” konsistoi në katër seminare (dy për çdo vend) mbi rolin e Qendrave të Informimit 
Qytetar dhe në katër vizita në vendet pjesëmarrëse për të lehtësuar shkëmbimin e eksperiencës mbi 
veprimtarinë e qendrave. Gjatë projektit, punonjësit e bashkive nga të katër komunitetet mësuan mbi mjetet 
e reja të avancuara të komunikimit në mënyrë efektive me zgjedhësit, zhvillimin e mënyrave efikase të 
përmirësimit të shërbimeve publike, dhe të angazhimit të qytetarëve në qeverisjen pjesëmarrëse. 

Një total prej 12 punonjësish që punonin në Qendrat e Informimit të Qytetarëve (QIQ) në katër bashkitë 
kufitare iu dha mundësia të shkëmbenin eksperiencën mbi funksionimin e Qendrave të tyre, me kolegë nga 
komunitetet fqinje. Përfaqësues të administratës publike të katër bashkive dhe mediave (një total prej 120 
pjesëmarrësish) morën pjesë gjithashtu në seminare dhe në vizitat në terren. 

Prezantimi mbi Zyrat e Informimit Qytetar në Bashkinë e 
Pogradecit 

Delegacioni shqiptar duke vizituar zyrat e Bashkisë së Strugës 
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Përfaqësues të OJF-ve vendore ndanë eksperiencën e tyre mbi marrëdhëniet me qeverisjen vendore, marrjen e 
informacionit nga zyrtarët shtetërorë, dhe përfshirjen e tyre në hartimin e politikave vendore. 

Projekti rezultoi në zhvillimet e mëposhtme të suksesshme:

§ Interesi dhe dëshira e treguar nga zyrtarët e lartë të katër bashkive/komunave (çdo grup bashkiak 
ishte i kryesuar nga kryetari i bashkisë) provoi nevojën për shkëmbimin e praktikave më të mira midis 
komuniteteve kufitare përsa i përket kapërcimit të pengesave me të cilat përballeshin QIQ, dhe mungesës 
së infrastrukturës dhe burimeve financiare për shërbime më të mira.   

§ Bashkitë kufitare shkëmbyen eksperiencën se si të nxisin komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm të 
bashkive/komunave me aktorët vendorë të shoqërisë civile dhe të sektorit të biznesit, dhe mbi rëndësinë e 
rolit të qytetarëve në qeverisjen vendore. 

§ Komunitetet pjesëmarrëse si në Maqedoni dhe në Shqipëri ranë dakort që QIQ dhe OJF-të vendore mund 
të punojnë së bashku për të edukuar publikun dhe zyrtarët e qeverisë vendore mbi kornizën e re ligjore të 
ligjit mbi Lirinë e Informimit.

§ Stafi i QIQ në të katër bashkitë zhvilloi strategji për punën me mediat për rritjen e ndërgjegjësimit të 
qytetarëve për të drejtat e tyre të marrjes së informacionit, rëndësinë e zbatimit të ligjeve të Lirisë së 
Informacionit, si dhe të krijimit dhe nxitjes së kanaleve të ndryshme të informacionit.

§ QIQ e Maqedonisë sollën për kolegët Shqiptarë eksperiencën e tyre të suksesshme të rrjetit kombëtar. 
Bashkitë shqiptare po konsiderojnë tashmë të formojnë rrjetin e tyre të Qendrave të Informimit Qytetar, 
me qëllim që të shpërndajnë ndërmjet tyre praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra

 Projekti forcoi lidhjet për bashkëpunim në të 
ardhmen midis bashkive kufitare, na ndihmoi 

të kuptonim modelet dhe praktikat e reja për një 
qeverisje më të mirë me pjesëmarrje  

- Mr. Imer Ollgu, Kryetari i Bashkisë 
së Dibrës, Ish Republika Jugosllave e 

Maqedonisë.

”

”
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III. LIDERSHIPI DHE BASHKEPUNIMI

A. Programi i Lidershipit Rinor

Programi i Lidershipit të Rinisë synon të zhvillojë të rinj profesionistë që punojnë për OJF-të, qeverinë vendore dhe kombëtare, 
biznesin dhe sektorë të tjerë në Shqipëri me qëllim që të zhvillojnë potencialet dhe aftësitë e tyre drejtuese të nevojshme për të punuar 
bashkarisht në situata shumëpalëshe. 

Gjatë 17 muajve të zgjatjes së programit deri më sot, Partnerët – Shqipëri trajnuan 150 pjesëmarrës që përfaqësonin drejtues 
të rinj nga rrethe të ndryshme të Shqipërisë. Një seri trajnimesh në fushën e lidershipit u fokusuan në ngritjen e kapaciteteve të 
mëposhtme për pjesmarrësit: puna në grup, ngritja e rrjeteve dhe koalicioneve, drejtimi dhe komunikimi, manaxhimi i konflikteve, 
ndërmjetësimi, ngritja e fondeve (mobilizimi i burimeve financiare), dhe zbatimi i projekteve. Rreth 50 prej pjesëmarrësve më 
aktivë dhe më të suskesshëm, u trajnuan si trajnerë dhe iu dha mundësia të hartojnë dhe zbatojnë iniciativa vendore me fonde 
nga Partnerët – Shqipëri.

Suksesi i Programit të Lidershipit të Rinisë është i dukshëm në entuziazmin e të rinjve pjesëmarrës mbi përfshirjen e tyre në 
zbatimin e projekteve të vogla, në punën me të rinjtë e tjerë në grup, dhe në zhvillimin e aftësive të tyre si drejtues të ardhshëm. 

Ri-gjallërimi i Bibliotekave të Shkollave nga të Rinjtë në Tiranë 

Trazirat që ndoqën fundin e rregjimit komunist në Shqipëri i lanë shumë nga shkollat e mesme të Tiranës me 
kriza financiare të thella, të cilat nuk i lejuan ato të përmirësojnë shërbimet që u ofronin studentëve përtej kufirit 
minimal. Migracioni i brendshëm dhe fluksi i studentëve të rinj nga zonat rurale në ato urbane e bën dhe më 
shumë të vështirë për shkollat mbajtjen e cilësisë së shërbimeve që ato ofrojnë. 

Disa drejtues të rinj nga Tirana hartuan një projekt kohët e fundit për të ndihmuar një nga shkollat e mesme të 
përmirësonte kapacitetet funksionale të bibliotekës nëpërmjet rinovimit të sistemit të katalogjeve dhe të zgjerimit 
të koleksionit të librave. Ata besonin se kjo do të nxiste studentët e shkollës së mesme për të lexuar më shumë dhe 
ta përdornin bibliotekën e shkollës si një burim për studimet e tyre. Shkolla e mesme Ismail Qemali që u shërben 
disa mijëra të rinjve të Tiranës u identifikua si shkolla me nevojën më të madhe për t’u freskuar. Shumica e librave 
të saj ishin blerë në vitet 70’ dhe sistemi i katalogimit praktikisht nuk ekzistonte. 

Drejtuesit e rinj janë pjesë e Programit të Lidershipit të Rinisë, një iniciativë në vazhdim e koordinuar nga 
Partnerët – Shqipëri, Qëndra Për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti. Pasi kanë marrë një seri trajnimesh në 
bashkëpunim dhe nëpërmjet rrjetit të ndërtuar nga Partnerët – Shqipëri, grupi i të rinjve organizoi tryeza 
të rrumbullakëta me mësues, prindër, studentë të shkollës së mesme Ismail Qemali, si edhe me përfaqësues 
të shtëpive botuese dhe shkrimtarë të njohur. Mbledhjet shërbyen për të shpjeguar qëllimin e projektit dhe 
përfitimet afatgjata që do t’i sjellë studentëve dhe shkollës. Nëpërmjet diskutimeve dhe ndërmjetësimeve drejtuesit 

 Marrja pjesë në Programin e Lidershipit Rinor më 
ndihmoi që të mësoj si të jem një drejtues i mirë, si të 

jem më tolerant në skuadër, si të pranoj opinionet e të 
tjerëve në një situatë konflikti dhe si të zhvilloj aftësinë e 
të dëgjuarit. Unë i kam zbatuar në mënyrë të suksesshme 

njohuritë e fituara në mjedisin tim të punës, duke qënë 
një drejtues i mirë i grupit politik të të rinjve   

–Denis Dervishi, Rinia Demokratike, Durrës”

”

Ceremonia e mbylljes së Programit të Lidershipit Rinor 
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e rinj bindën me sukses pjesëmarrësit e interesuar që mbështetja dhe përfshirja e tyre në këtë iniciativë do të rriste 
interesin e studentëve mbi leximin dhe do ta bënte bibliotekën një burim më të përdorshëm për këtë qëllim. 

Stafi i projektit ra dakort për çmime të reduktuara të librave me shtëpitë botuese dhe bleu një numër librash të 
rinj për shkollaën, me një ndihmë financiare të dhënë nga Partnerët - Shqipëri.  Drejtuesit e rinj po punojnë 
aktualisht me shkollën për ristrukturimin e sistemit të katalogjeve të bibliotekës dhe për instalimin e një baze të re 
të dhënash për rregjistrimin e koleksionit ekzistues të librave. 

Shpresohet që suksesi i projektit në Shkollën e Mesme Ismail Qemali do të inkurajojë shkollat e tjera për të 
ndërmarrë iniciativa të ngjashme. Me përfundimin e projektit, drejtuesit e rinj kanë në plan të ndajnë suksesin e 
këtij projekti me shkollat e tjera, shtëpitë botuese, dhe bashkinë e Tiranës për të inkurajuar përfshirjen e tyre në 
rigjallërimin e këtyre lehtësirave në shkolla, në përfitim të brezit të ardhshëm të studentëve të Tiranës. 

Dita e Festivalit të Rinisë për Integrimin e Minoriteteve Etnike në Durrës

Minoritetet etnike në Shqipëri, veçanërisht romët dhe egjyptianët, janë shumë të izoluar dhe jo të pranuar 
gjerësisht në shoqërinë shqiptare. Kjo situatë është veçanërisht e vështirë për fëmijët dhe të rinjtë të cilët janë 
të ndjeshëm ndaj refuzimit nga shokët e tyre. Për të adresuar këtë problem, pjesëmarrësit në programin e 
Lidershipit të Rinisë të Partnerëve – Shqipëri, organizuan Ditën e festivalit të Rinisë në Durrës gjatë të cilit të rinj 
përfaqësues të grupeve të ndryshme etnike morën pjesë në një varietet aktivitetesh kulturore, të hartuara për të 
eliminuar hendekun midis tyre. 

Festivali u organizua në Ditën Ndërkombëtare të Romëve në Pallatin e Kulturës Durrës. Pjesëmarrësit në këtë 
aktivitet përfshinë të rinj nga mosha 15 - 22 vjeç dhe përfaqësonin grupe të ndryshme të shoqërisë shqiptare. 
Mesazhi “Ndal steriotipeve, diskriminimit dhe paragjykimit kundër minoriteteve dhe grupeve të pambrojtura, 
ndihmoni integrimin dhe bashkimin e të gjithëve në shoqëri” iu transmetua audiencës nëpërmjet një shfaqjeje me 
këngë dhe valle nga minoritete të ndryshme, shfaqje teatrale, intervista dhe diskutime të hapura me drejtues të 
OJFve që punojnë në mbrojtje të të drejtave të këtyre komuniteteve. 

Pjesëmarrësit në Programin e Lidershipit të Rinisë të Partnerëve – Shqipëri që e planifikuan dhe koordinuan këtë 
ngjarje ishin shumë entuziastë mbi shkallën e gjerë të interesit nga të rinjtë dhe angazhimin e tyre në të gjitha 
aktivitetet. Kjo nismë i lejoi të rinjtë nga grupime shoqërore të ndryshme dhe me histori të ndryshme të ndiheshin 
pjesë e një komuniteti. Shumë prej tyre shkëmbyen kontakte dhe nisën miqësi të reja gjatë asaj dite. Përpjekjet, të 
drejtuara nga të rinjtë dhe për të rinjtë, theksuan rëndësinë që ka ndihma që duhet t’u jepet të rinjve shqiptarë 
për të rritur njohuritë dhe për të kuptuar ndryshimet dhe ngjashmëritë mes njëri – tjetrit, sfondit të përbashkët 
kulturor dhe të problemeve të përditshme me të cilat ata përballen. 

 Programi i Lidershipit Rinor ishte një eksperiencë 
interesante, e dobishme dhe e përdorshme.  Më ndihmoi 

të përmirësoj stilin tim drejtues dhe manaxhues në 
drejtimin e organizatës sime. 

– Rogert Zikaj, Albanian Youth-Shakers”
”Grupi i punës duke planifikuar iniciativën 

Duke festuar në Ditën Ndërkombëtare të Romëve 
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B. Programi i Lidershipit të Gruas 

Programi Lidershipi i Gruas synon të zhvillojë aftësitë drejtuese, organizative dhe komunikuese të grupeve të grave në Shqipëri, 
veçanërisht të atyre të ndodhura jashtë kryeqytetit. Programi synon të zgjerojë aftësitë e grave për të komunikuar, ndërmjetësuar, 
ngritur zërin në nivele të larta, për të bashkëpunuar, për të zgjidhur probleme, si dhe për të përdorur aftësitë e tyre drejtuese në 
mbështetje të objektivave të tyre. 

Deri më sot, Partnerët – Shqipëri ka trajnuar 18 gra si trainere dhe i ka pajisur ato me njohuri, informacion dhe aftësi në: të 
qenurit trajnere efektive, manaxhim projektesh dhe komunikim, manaxhim konflikti dhe ndërtim ekipi, lidership dhe manaxhim, 
marrjen nëmbrojtje të politikave dhe lobimi, ndërtimi i rrjeteve dhe koalicioneve. Në vazhdim të këtyre sesioneve, pjesëmarrësit 
zbatuan iniciativa lokale në komunitetet ku ato punonin dhe jetonin, duke u fokusuar kryesisht në rritjen e pjesëmarrjes së grave 
në vendim marrjen vendore, promovimin e kandidateve gra në zgjedhjet vendore, dhënien e ndihmës për gratë për të nisur biznese 
të vogla, paraqitjen e standarteve të Kodit të Ri të familjes, forcimin e rolit të gruas në përmirësimin e marrdhënieve etnike në 
qarqet e zgjedhura të Shqipërisë, etj. Si rezultat, rreth 800 gra u trainuan nga 18 pjesmarrëset në Programin Lidershipi i Gruas. 

Rritja e Përfshirjes së Gruas në Zgjedhjet Vendore të 2003

Në bashkitë e Fierit dhe të Vlorës, një grup grash drejtuese që morën pjesë në Programin e Partnerëve – Shqipëri, 
Lidershipi i Gruas, koordinuan një fushatë për inkurajimin e grave që ta jepnin votën e tyre në zgjedhjet e Tetorit 
2003, dhe të informonin komunitetin mbi kandidatët e zgjedhjeve, përfshirë kandidatet gra.

Si pjesë e fushatës, u ndërmorën intervista me një total prej 93 kandidate gra që përfaqësonin parti të ndryshme 
politike (Partia Socialiste, Partia Demokratike, Balli Kombëtar, Partia Republikane, Partia Social-Demokrate, 
Partia Demokratike e Re, Partia për të Drejtat e Njeriut); u organizuan diskutime në tryeza të rrumbullakëta me 
kandidatet gra duke u fokusuar në rolin e tyre në vendim marrje. Gratë drejtuese ndërmjetësuan me anëtarët e 
partive të zgjedhura, dhe me anëtarë të këshillit të rrethit duke ju kërkuar që kandidatet gra të identifikuara të 
futeshin në listën e fushatës të partive përkatëse. Një total prej rreth 400 familjesh morën informacion mbi gratë 
kandidate dhe të gjitha institucionet private dhe publike nga të dyja bashkitë morën informacion mbi kandidatet 
nëpërmejt telefonit ose postës, ose postës elektronike. 

Projekti kontribuoi në ndryshimin e mentalitetit të anëtarëve të komunitetit të Fierit dhe Vlorës mbi pjesëmarrjen 
e gruas në jetën politike. Një anketim i bërë nga gratë drejtuese menjëherë pas zgjedhjeve vendore, me 40 
intervistues të zgjedhur rastësisht, raportoi një opinion të përbashkët se kandidatet gra duhet të zgjidhen jo vetëm 
për respektimin e akteve normative dhe të politikave të drejta por për aftësitë dhe kapacitetin e tyre. Artikuj që 
mbulonin pjesëmarrjen e grave në proçesin e zgjedhjeve u botuan në gazetat lokale.

 Trajnimi i ofruar nga Partnerët – Shqipëri ishte 
trajnimi i parë i ofruar nga një organizatë shqiptare 
në Shqipëri me materiale në shqip, dhe në përputhje 

me kontekstin lokal.

-Ylldize Ibrahimi, (Programi i Lidershipit të Gruas)”

”
Grupi i grave pjesëmarrëse në programin e Lidershipit të Gruas 
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Ndryshimi i Pikëpamjes mbi Rolin e Gruas në Familjen Shqiptare 

Shoqëria Shqiptare është akoma në mënyrë dominuese patriarkale, veçanërisht në pjesën veriore të vendit. 
Pozicioni shoqëror i gruas është veçanërisht i dobët dhe i brishtë. Gratë nuk janë aktivisht të përfshira në jetën 
publike dhe zëri i tyre rrallë dëgjohet nga shoqëria e dominuar nga meshkujt. Ekzistojnë shumë çështje të vështira 
me të cilat gratë akoma përballen në familjet e tyre të tilla si abuzimi fizik dhe seksual, kufizimet në edukimin e 
vajzave që rezulton në mundësi të vogla punësimi më vonë në të ardhmen, dhe pasojat e gjakmarrjes që ndodhin 
shpesh midis familjeve.

Një nga pjesëmarrëset në Programin Lidershipi i Gruas, i koordinuar nga Partnerët – Shqipëri, u mbështet nga 
Departamenti i Arsimit dhe Këshilli i Ministrave të Shqipërisë për të organizuar një debat publik mbi problemet 
me të cilat përballen gratë shqiptare në familjet e tyre. Debati u organizua në Tropojë, një nga qarqet më të 
varfëra dhe më konservatore në pjesën veriore të vendit. Dyzet pjesëmarrës, që përfaqësonin anëtarë të ndryshëm 
të komunitetit – si burra ashtu edhe gra - ranë dakort të marrin pjesë në diskutimin e hapur që u transmetua nga 
televizioni lokal. Debati ishte shumë i nxehtë dhe sfidues dhe shumë burra në mënyrë të hapur kundërshtuan 
idenë që grave duhej t’iu jepeshin më shumë mundësi dhe një stil jetese më i pavarur. Megjithëse ishin në një 
pozicion të vështirë dhe shumë prej tyre nuk folën hapur, gratë pjesëmarrëse, me ndihmën e lehtësuesit të 
diskutimit, ishin të afta të shpreheshin në mënyrë të vendosur për shumë nga shqetësimet e tyre.

Rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi këto çështje ishte qëllimi i nismës dhe bërja e një debati të tillë publik 
ishte hapi i parë në ndryshimin e sjelljeve tradicionale kundrejt grave të cilat mbesin një pengesë për krijimin 
e një shoqërie demokratike dhe të barabartë në Shqipëri. Kur debati mbaroi, shumë prej burrave pranuan që 
ishin në favor të idesë së fuqizimit të grave, por nuk donin të tregonin publikisht mbështetjen e tyre. Nëpërmjet 
debatit, u zbulua një nevojë e pa plotësuar për trajnime në Manaxhim dhe Lidership për gratë e Tropojës. Gratë 
pjesëmarrëse shprehën një interes të madh në trajnime të tilla për t’i mundësuar ato të nisnin bizneset e tyre 
dhe të përfshiheshin më tepër në vendim marrjet e komunitetit. Partnerët - Shqipëri ka në plan t’i adresojë këto 
nevoja duke punuar më tej me gratë drejtuese që morën pjesë në Programin Lidershipi i Gruas. Iniciativa e programit Lidershipi i Gruas e pasqyruar në median lokale 


