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Profilet e Grantmarrësve 
BIRN Albania: Nëpërmjet projektit “Transparenca në 
shëndetësi nëpërmjet gazetarisë së të dhënave dhe 
investigative”, BIRN Albania do të synojë profesionistët e 
medias, OJF-të, shoqatat e pacientëve dhe institucionet e 
pavarura për rrjetëzim, bashkëpunim dhe ngritje 
kapacitetesh. BIRN Albania do të mbështesë gazetarët 
nëpërmjet trajnimeve praktike për të prodhuar shkrime 
investigative për sistemin shëndetësor dhe lehtësimin e 
koordinimit me OJF-të për të identifikuar rastet e 
korrupsionit. Gjithashtu BIRN Albania do të përzgjedhë 
nëpërmjet një procesi konkurues dhe do të mbështesë tre 
shkrime investigative për sistemin shëndetësor në 
bashkëpunim me OJF-të pjesëmarrëse. Projekti synon të 
nxisë një debat më të informuar dhe transparent për 
sistemin shëndetësor duke forcuar bashkëpunimin midis 
medias dhe OJF-ve për të ekspozuar korrupsionin dhe 
për të kërkuar ndryshime.  
 

Programi i Granteve të Vogla avancon 
qëllimin e projektit “Transparenca në 
sistemin shëndetësor”  

Rreth Programit të Granteve të Vogla 
Nëpërmjet një procesi konkurues përzgjedhës, 
Programi i Granteve të Vogla identifikoi organizatat 
kryesore vendase të shoqërisë civile dhe medias për 
grante të fokusuara në transparencën në shëndetësi. 
Grantet kanë për të qëllim të nxisin rolin mbikëqyrës 
të OJF-ve dhe medias për korrupsionin në sistemin 
shëndetësor. 
Grantmarrësit do të fokusohen në edukimin e 
publikut, fushatat e avokatësisë, llogaridhënien e 
qeverisë dhe ndihmën për mirëfunksionimin e 
institucioneve të pavarura. Grantet do të: 
 Rrisin rolin e OJF-ve dhe profesionistëve të 

medias për të informuar dhe edukuar publikun 
për rreziqet e korrupsionit në sistemin 
shëndetësor. 

 Rrisin aftësitë e OJF-ve dhe medias të advokojë 
më efektivisht dhe të bashkëpunojë me 
institucionet e synuara për të nxitur Qeverinë e 
Shqipërisë që të ndëshkojë korrupsionin në 
sistemin shëndetësor. 

Grantmarrësit do të mbështeten nga Projekti përgjatë 
kohëzgjatjes njëvjeçare të granteve për të arritur 
audiencat e synuara dhe objektivat e tyre. Programi i 
Granteve të Vogla ka në fokus gazetarët, OJF-të, 
shoqatat e pacientëve, profesionistët e drejtësisë, 
qytetarët dhe pacientët. Këta të fundit do të arrihen 
nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese, trajnimeve të 
posaçme dhe raportimeve investigative të thelluara. 
Grantmarrësit do të bashkëpunojnë ngustësisht me 
institucionet e pavarura dhe do të kenë aksesit tek 
informacioni i nevojshëm për të rritur përgjeshmërinë 
në sistemin shëndetësor. 

Rreth Projektit “Transparenca në sistemin shëndetësor” 
Projekti i USAID-it Transparenca në sistemin shëndetësor, 
zbatuar nga University Research Co., LLC (URC), synon të 
përmirësojë shërbimet shëndetësore për qytetarët 
shqiptarë duke u fokusuar tek korrupsioni dhe duke 
nxitur bashkëpunimin midis institucioneve të pavarura 
qeveritare, OJF-ve dhe medias për të kërkuar qeverisje 
më të përgjegjshme në sistemin shëndetësor. Duke 
punuar me Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurisë dhe Parandalimin e Konfliktit të 
Interesave (ILDKPKI), Kontrollin e Lartë të Shtetit (KLSH) 
dhe Avokatin e Popullit, projekti do të gjenerojë të dhëna 
për të matur korrupsionin dhe faktorët përkatës shkakësorë 
dhe do të mbikëqyrë reformat në sektorin publik dhe 
auditimet.  Nëpërmjet Programit të Granteve të Vogla, 
projekti angazhon organizatat kryesore vendase dhe 
median për të forcuar rolin e tyre mbikëqyrës. 



Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim: 
Nëpërmjet projektit “OJF më të fuqishme për transpar-
encën në shëndetësi”, Partnerët Shqipëri do të rrisin 
ndërgjegjësimin dhe informacionin e OJF-ve në 7 qarqe 
rreth sistemit shëndetësor dhe kuadrit ligjor për të luf-
tuar korrupsionin. Veprimtaritë do të forcojnë bash-
këpunimin e OJF-ve me institucionet kryesore 
mbikëqyrëse, përfshirë Avokatin e Popullit, KLSH, 
ILDKPKI dhe Komisionerin për mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe të drejtën e informimit.  Projekti do të 
ofrojë ngritje kapacitetesh dhe do të forcojë organizatat 
pjesëmarrëse në mënyrë që të planifikojnë dhe zbatojnë 
më efektivisht nisma që rritur ndërgjegjësimin rreth pro-
grameve kundër korrupsionit dhe rëndësinë e rolit 
mbikëqyrës. Aktivietet do të forcojnë bashkëpunimin 
midis organizatave dhe do të synojnë të rrisin numrin e 
qytetarëve të ndërgjegjësuar për korrupsionin. Projekti 
do të ndihmojë në rritjen e rolit të OJF-ve duke 
avokuar qeverinë për të trajtuar çështjen e korrup-
sionit në sistemin shëndetësor dhe për të zbatuar 
praktika që rrisin transparencën dhe 
përgjegjshmërinë e institucioneve shëndetësore. 

Ky material u përgatit nga Projekti  Transparenca në sistemin shëndetësor dhe u bë i mundur falë mbështetjes së popullit amerikan 
nëpërmjet Agjensisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e  

University Research Co., LLC dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

Qendra Shqiptare për Rehabilitimin nga Tortura dhe 
Trauma (ARCT): Nëpërmjet projektit Transparenca në 
shëndetin mendor, ARCT do të identifikojë praktika 
korruptive në sektorin e shëndetit mendor dhe do të 
advokojë për reforma thelbësore për t’i parandaluar 
ato. Në koordinim me Avokatin e Popullit, ARCT do të 
punojë për të identifikuar pengesat në llogaridhënie 
brenda sistemit shëndetësor dhe do të punojë për të 
reformuar mekanizmin e ankesave dhe referimit. Pro-
jekti do të punojë për të advokuar ndryshime ligjore që 
adresojnë shkeljen e të drejtave të njeriut nëpërmjet 
aktiviteteve ndërgjegjësuese për profesionistët e 
drejtësisë, pacientët dhe familjet e tyre. Projekti do të 
organizojë seanca dëgjimore me komisionet par-
lamentare të punës, çështjeve sociale dhe 
shëndetësisë. 

Së bashku për jetën: Nëpërmjet projektit “Fuqizimi i pa-
cientëve: lufta ndaj korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të 
pacientëve dhe instuticioneve të pavarura”, organizata 
synon të informojë, edukojë dhe angazhojë pacientët 
dhe qytetarët për të denoncuar korrupsionin në sis-
temin shëndetësor duke përdorur mekanzima si media 
dhe institucionet e pavarura si Avokati i Popullit, 
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Komision-
eri për Mbrojtjen e të dhënave personale, Urdhrin e 
Mjekëve dhe gjykatat që kanë mandatin për zbatimin e 
ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe 
qytetarëve. Projekti do të organizojë sesione informuese 
për pacientët dhe avokatët e tyre rreth korrupsionit dhe do 
ti mundësojë atyre të vëzhgojnë proceset gjyqësore për 
rastet e korrupsionit në sistemin shëndetësor. Gjithashtu 
projekti do të lehtësojë ngritjen e një mekanizimi ndërve-
prues midis aktorëve,përfshirë median, shoqatat e pa-
cientëve dhe institucionet e pavarura për të identifikuar 
dhe raportuar korrupsionin. 

Për më shumë informacion, kontaktoni:  
 

Darcie Nielsen, Drejtuese e Projektit 
dnielsen@urc-chs.com  

Transparenca në sistemin shëndetësor në Shqipëri  
Rruga Barrikadave, Nr 9, Hyrja 9/1, Ap 12, Tirana, Albania 

Tel: +355 4  2228945 


