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FJALA E DREJTORES

Kam kënaqësinë të ndaj me
mbështetësit tanë dhe publikun e
gjerë Raportin Vjetor të Partnerëve
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim për vitin 2019.
Viti 2019 ka shënuar zhvillime të mëdha në axhendën
lokale dhe evropiane të vendit. Skena politike ka qenë e
trazuar dhe konfliktuale, ndërsa përparimi i Shqipërisë drejt
integrimit në Bashkimin Evropian ka përjetuar shumë sfida.
Zhvillimi ekonomik dhe aksesi në shërbime, veçanërisht për
grupet e ndjeshme, është ndikuar negativisht nga tërmeti i
nëntorit.
Ky kontekst sfidues kërkoi një rol më aktiv të grupeve të
shoqërisë civile për të kontribuar në adresimin e çështjeve që
lidhen me funksionimin e institucioneve demokratike, reformat
sektoriale specifike dhe nismat ligjore, krahas punësimit dhe
ofrimit të shërbimeve.
Partnerët Shqipëri treguan përkushtim dhe kapacitetet e
duhura për t’iu përgjigjur dhe mbështetur aktivisht sektorin
në përpjekjet e tij, duke lehtësuar diskutimin dhe duke u
pozicionuar në disa nisma të rëndësishme ligjore dhe në
fushën e politikave, përmes vënies në shërbim të ekspertizës
dhe sistemeve të veta të vigjilencës.
Matrica e Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë
Civile, një instrument monitorimi dhe raportimi vjetor në
lidhje me ekosistemin e shoqërisë civile në Shqipëri, tani po
i shërben gjerësisht axhendës së sektorit, mbështetur në fakte.
Ai është bërë dokumenti referues në sigurimin e të dhënave
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të rregullta për sektorin, vlerësimin e mjedisit operacional ligjor
dhe praktik të OShC-ve kundrejt standardeve dhe praktikave
më të mira ndërkombëtare.
Themelimi i Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile
në Shqipëri (QKB) shënoi një zhvillim të madh strategjik në
mbështetjen afatgjatë të organizatave të shoqërisë civile në
nevojat e tyre për ndërtimin e kapaciteteve dhe pjesëmarrjen në
dialogun e politikave.
Qendra Kombëtare Burimore në Tiranë dhe dy zyrat e saj
rajonale në Shkodër dhe Vlorë, kanë qenë tepër të rëndësishme
në ndërlidhjen e grupeve të reja dhe atyre që punojnë në zona
të largëta me zhvillimet e rëndësishme në fushën e politikave,
ofrimin e informacioneve mbi mundësitë e financimit, shërbimet
ndihmëse, lehtësimin e mundësive të rrjetëzimit në vend dhe në
nivel rajonal, mbështetjen e përfaqësimit të sektorit në eventet
rajonale dhe evropiane.
Partnerët Shqipëri, përmes funksioneve të QKB-së, ofruan një
kontribut të vlefshëm kërkimor në aspekte të ndryshme lidhur me
qendrueshmërinë dhe bashkëpunimin ndër-sektorial të OSHCve në vend. Prezantimi i të parit Kod Standardesh për OJF-të,
që do të konkretizohet gjatë vitit 2020, do të jetë një hap i
rëndësishëm drejt transparencës së sektorit dhe rritjes së besimit
të publikut.
Programi ynë i sipërmarrjes sociale ka parë konsolidim në
diversifikimin e fondeve mbështetëse në fushën e shërbimeve
sociale, ekonomisë së gjelbër, punësimit të të rinjve me një
fokus të veçantë tek gratë dhe të rinjtë në zona të largëta.

Marrëdhëniet tona me sektorin privat dhe rrjetëzimi
në nivelin evropian, kanë qenë faktorët kryesorë në
prezantimin e praktikave të reja dhe të përparuara në
axhendën e vendit mbi sipërmarrjen sociale.

tona. Prania jonë në debate mediatike, opinione të shkruara
dhe mbulimi mediatik i veprimtarisë sonë është rritur në
progresion të drejtë me rritjen e numrit dhe rëndësinë e
çështjeve për të cilat kemi punuar.

Partnerët Shqipëri, si pjesë e programit të saj të stimulimit
dhe mbështetjes ka qenë në gjendje të ofrojë asistencë
për një gamë të gjerë sipërmarrjesh të reja, duke i asistuar
ato në krijimin e produkteve dhe shërbimeve, dhe duke
rritur praninë e tyre në treg përmes krijimit të mundësive të
shkëmbimit me sektorin privat. Qasja vepruese u kombinua
me një vëmendje të vazhdueshme në zhvillimin e kornizës
ligjore dhe përpjekje advokuese në bashkëpunim me
sipërmarrjet sociale dhe institucionet shtetërore.

Në nivel institucional, një nga arritjet tona më të mëdha në vitin
2019 ka qenë kalimi në zyra të reja, një investim afatgjatë i
ekipit të Partnerëve Shqipëri që u bë realitet. Zyrat tona të reja
të pajisura me teknologji dhe mjete bashkëkohore të punës
dhe bashkëpunimit online, ofrojnë kushte shumë të mira pune
për stafin tonë dhe një mjedis perfekt për takimet e sektorit të
OSHC-ve. Tashmë e tutje, shtëpia e Partnerëve është gjithashtu
shtëpia e sektorit.

Për të ndihmuar në kuptimin e shkallës dhe nivelin e
përpjekjeve të stafit tonë, po përmend vetëm faktin që
Partnerët Shqipëri dhe QKB kanë pasur gjatë vitit 2019
një event publik çdo ditë të vitit, qoftë një debat publik,
trajnim, lehtësim procesi apo sesione mentorimi për aktorë
të ndryshëm.
Mbi 2,400 përfaqësues të shoqërisë civile, vullnetarë,
qytetarë të angazhuar, nëpunës publikë dhe drejtues të
zgjedhur kanë marrë pjesë dhe përfituar nga aktivitetet

Unë do t’ju lë të lexoni raportin për një kuptim më të thellë të
punës, arritjeve, përfituesve dhe mbështetësve tanë, ndërsa
ndjehemi të gatshëm për sfida dhe arritje të reja gjatë vitit
2020.
Sinqerisht,

Juliana Hoxha
Drejtore
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FAKTE KRYESORE MBI PUNEN TONË NË 2019

*Skema financiare të menaxhuara direkt nga Partnerët
Shqipëri, pa përfshirë projektet LevizAlbania dhe
RisiAlbania të cilët operojnë si entitete të veçanta.

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

KRIJIMI I QENDRËS KOMBËTARE BURIMORE PËR SHOQËRINË CIVILE
NË SHQIPËRI
Funksionet kr yesore të QKB
Par tnerët Shqipëri, në vijim të punës
së saj të përkushtuar në mbështetje
të forcimit të sektorit të shoqërisë
civile, lançoi në vitin 2019
Qendrën Kombëtare të Burimeve për
Shoqërinë Civile në Shqipëri (QKB),
një platformë për zhvillimin dhe
bashkëpunimin e shoqërisë civile në
nivel kombëtar dhe rajonal.
QKB kontribuon në forcimin e
organizatave të shoqërisë civile që
të jenë aktorë më efektivë dhe të
përgjegjshëm në mbështetje të një
demokracie pjesëmarrëse, dhe të
rrugës së Shqipërisë drejt integrimit
në Bashkimin Evropian.
Zyra kr yesore e QKB-së është në
Tiranë, si dhe ka dy zyra të tjera
rajonale në Shkodër dhe Vlorë
për të siguruar një shtrirje më të
gjerë territoriale me aktivitetet dhe
shërbimet e saj.
Nisma është financuar nga Bashkimi
Evropian, dhe zbatohet nga Par tnerët
Shqipëri në par tneritet me Qendrën
Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
(ACPD) dhe Lëvizjen Evropiane në

Lehtësimi i proceseve
advokuese dhe
dialogut për zhvillimin
e politikave

Mbështetje për
përmirësimin
e qeverisjes së
organizatave të
shoqërisë civile

Fuqizimi i
kapaciteteve të
organizatave të
shoqërisë civile

Shqipëri (EMA).

w w w. r e s o u r c e c e n t r e . a l
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Ofrim informacioni
dhe shërbimesh
(helpdesk), dhe
rrjetëzim

PËR

SHOQËRINE CIVILE NË
QKB në një vit

- 4 Iniciativa advokuese në mbështetje
dhe me pjesëmarrjen e sektorit
- 203 OSHC të për fshira
- 20 rrjete të vlerësuara
- 4 studime, dokumente politikash dhe
vlerësime të kr yera

- 170
OSHC të angazhuara në procesin e
Kodit të Standar teve

Partnerët Shqipëri zhvilloi në 5 prill 2019 konferencën ku u lançua Qendra Kombëtare Burimore për
Shoqërinë Civile në Shqipëri. Aktiviteti u organizua me pjesëmarrjen e veçantë të Shkëlqesisë së Tij
Z.Luigi Soreca, Ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe të Znj. Genoveva Ruiz-Calavera,
Drejtore e DG NEAR për Ballkanin Perëndimor.
Në fjalën e saj Znj. Calavera theksoi se “Qeverisja e mirë është kërkesë kryesore politike për një vend
i cili aspiron t’i bashkohet familjes së Bashkimit Evropian dhe qeverisja e mirë matet gjithashtu nga
niveli i angazhimit të shoqërisë civile si dhe strukturimit të pjesëmarrjes së saj në dialogun politik dhe
reforma”.
Më tej Znj. Calavera vuri në dukje rolin kyç të luajtur nga shoqëria civile në Shqipëri përgjatë 3
dekadave të fundit në sjelljen e ndryshimit duke i’u referuar më konkretisht kontributit të shoqërisë civile
në shtyrjen përpara të reformës në drejtësi. Znj. Calavera veçoi rëndësinë që ka për Bashkimin Evropian
përfshirja e të gjithë aktorëve në politikëbërje si dhe forcimi i shoqërisë civile si një aset i vlefshëm
në mbrojtjen e demokracisë, duke theksuar rëndësinë e ngritjes së Qendrës Burimore Kombëtare për
Shoqërinë Civile dhe shërbimet që do të ofrojë në këtë kuadër.

- 496 të trajnuar, për faqësues të OSHC-ve
nga12 rajone dhe 22 bashki
- 91 aktivitete në fushën e ndër timit të
kapaciteteve - programe trajnimi
rajonale
- 25 drejtues dhe manaxherë të OSHC-ve
përmirësuan aftësitë e lidershipit si
pjesë e Akademisë së OJF-ve 2019
11 leksione / 52 sesione mentorimi
- 50 OSHC pjesëmarrëse në sesionet
informuese mbi integrimin evropian
- 357 OSHC në 3 debate sektoriale
- 80 OSHC të asistuara përmes
shërbimeve ndihmëse (helpdesk)
- 200 OSHC pjesëmarrëse në evente
rrjetëzimi
- 150 takime & aktivitete të zhvilluara në
zyrat rajonale
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Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile,
Raporti për Shqipërinë
Gjetjet Kryesore të Raportit

Raporti prezanton gjetjet e
matjes së kuadrit mundësues
ligjor dhe praktik për zhvillimin
e shoqërisë civile.

◊

Regjistrimi i centralizuar i OSHC-ve në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe mungesa e të dhënave të unifikuara për sektorin vazhdojnë të
jenë problematike dhe nuk janë adresuar nga institucionet publike.

◊

Ky është raporti i 6-të i kryer
në Shqipëri. Ai është pjesë e
një serie raportesh që kryhen
në shtatë vende të Ballkanit
Perëndimor dhe në Turqi.

Ligji për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare i miratuar në maj 2018 ka rritur barrën e raportimit dhe hapësirën për ndërhyrje
nga shteti drejt OShC-ve, me prezantimin e kërkesave të reja të raportimit për OShC-të me një vlerë të aseteve dhe / ose të
ardhurave në 30 milion lekë (përafërsisht 240,000 EUR).

◊

Transparenca e shpërndarjes së fondeve publike është shumë e ulët dhe vazhdon të ndikojë sektorin në një mënyrë negative.

◊

Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile, pas dy vitesh vijon të jetë jo funksional, duke paraqitur një mundësi të humbur që sektori të
angazhohet në një dialog efektiv me Qeverinë për të zbatuar reformat e nevojshme.

◊

Ka regres në konsultimet efektive të projektligjeve dhe politikave nga OShC-të.

◊

Paketa ligjore për ndërmarrjet sociale në të gjithë përbërësit e saj nuk është në përputhje me direktivën e BE-së dhe praktikën
evropiane. Ajo i trajton NS-të si ndërmarrje shtetërore, kufizon në mundësitë ekstreme që NS-të të kenë mundësi për financime
joqeveritare dhe minimizon hapësirën për produktivitetin e tyre. Regjimi fiskal për NS-të është shumë frenues.

Iniciativa advokuese në mbështetje dhe me pjesëmarrjen e sektorit

Deklaratë e 54 sipërmarrjeve sociale
në vend dhe organizatave mbështetëse
Partnerët Shqipëri drejtoi një grup
pune të sipërmarrjeve sociale dhe
organizatave që kontribuojnë në sektorin
e SS në Shqipëri, për të diskutuar
kornizën rregullatore dhe sfidat e zbatimit
që lidhen me të.
Pozicioni i grupit të punës së bashku
me rekomandimet konkrete të
politikave u paraqitën në formën e një
deklarate publike drejtuar Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ministrisë së Financave, Zyrës së
Kryeministrit, me qëllim avancimin e
dialogut për një sërë çështjesh të ngritura
nga sipërmarrjet sociale për përmirësimin
e kornizës ligjore ekzistuese.
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Kërkesë e sektorit për sqarime lidhur me Ligjin
për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare
Në Janar 2019 hyri në fuqi Ligji Nr. 25/2018
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
Ligji u hartua dhe u miratua pa asnjë konsultim
me organizatat e shoqërisë civile. Ky ligj erdhi
në vëmendje të sektorit vetëm kur filloi procesi i
përpilimit të formateve të raportimit nga Këshilli
Kombëtar i Kontabilitetit (KKK). Duke marrë
parasysh që Ligji sjell kërkesa të reja raportimi
të cilat nuk janë të justifikuara dhe nuk janë në
përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare,
ai konsiderohet një hap prapa në lidhje me
mjedisin mundësues për OJF-të. Partnerët Shqipëri
inicoi dhe lehtësoi një seri takimesh me sektorin.
Një deklaratë zyrtare që argumentonte pozicionin
e sektorit ndaj një dispozite të tillë, e mbështetur
nga 33 organizata, iu drejtua institucioneve
shtetërore. Pas disa takimeve me KKK, një format
i thjeshtë i këtij raporti u miratua së bashku me
udhëzimet përkatëse. Në pamundësi për të
ndryshuar Ligjin brenda afateve aktuale, KKK
shprehu angazhimin që të diskutojë çështjen në
vazhdimësi dhe të rishikojë kërkesat për OJF-të në
ligj.

Reagimi i OShC-ve ndaj kërkesës për mbledhjen e
të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Hyn në fuqi procedura e re për
rimbursimin e TVSH-së

Në qershor 2019, një numër i madh i organizatave
të shoqërisë civile morën një kërkesë nga Drejtoria
e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) për plotësimin e
Pyetësorit të OJF-ve. Të shqetësuar se kjo kërkesë
tejkalon rregulloret dhe detyrimet ligjore për raportimin
në DPT, dhe për më tepër kërkon informacione që
janë të ndjeshme pa ofruar asnjë siguri për mbledhjen
dhe menaxhimin e tyre, 18 OSHC të udhëhequra
nga Partnerët Shqipëri të cilët lehtësuan procesin e
konsultimit, adresuan këtë shqetësim përmes një letre
të hapur. OSHC-të kërkuan pezullimin e kërkesës
për plotësimin e pyetësorit dhe rishikimin e tij të
mëtejshëm. Kërkesa e OSHC-ve u pasua nga takime
dhe komunikime të mëtejshme për këtë çështje.
Bazuar në argumentet e dhëna dhe faktin që shumica
e informacioneve të kërkuara tashmë jepen nga
sektori përmes mekanizmave ekszistues, DPT u tërhoq
nga kjo nismë.

Në dhjetor 2019 hyri në fuqi një
procedurë e re për rimbursimin e
TVSH-së, produkt i një grupi pune
të ngritur në 2018 me iniciativën e
Delegacionit të Bashkimit Evropian
në Shqipëri dhe të përbërë nga
përfaqësues të Ministrisë së
Financave, Drejtorisë së Rimbursimit të
TVSH dhe sektorit të përfaqësuar nga
Partnerët Shqipëri.
Procedura e re shënon një hap cilësor
në rregullimin e plotë të rimbursimit
të TVSH duke mundësuar tani cdo
skemë financimi, të cdo donatori me
një marrëveshje bashkëpunimi me
qeverinë shqiptare, si dhe të gjitha
skemat e sub-granteve. Mbetet për t’u
parë zbatimi i kësaj procedure.

Forumi i 7-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile
Komiteti Ekonomik dhe Social
Evropian zhvilloi në 16 -17
prill 2019 në Tiranë, Forumin e
7-të të Ballkanit Perëndimor për
Shoqërinë Civile.
Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e
Partnerëve Shqipëri ishte një nga
folësit në panelin e këtij forumi
dedikuar krijimit të një mjedisi
mundësues për shoqërinë civile.
Forumi mblodhi së bashku rreth
180 pjesëmarrës, përfaqësues të

shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Evropian
dhe Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues
të institucioneve të BE-së, organizatave
ndërkombëtare dhe qeverive të rajonit. Çështjet
kryesore që forumi solli në diskutim ishin roli i
organizatave të shoqërisë civile në promovimin
e bashkëpunimit rajonal si dhe situata e dialogut
social dhe krijimi i një mjedisi mundësues për
shoqërinë civile në Ballkanin Perëndimor.
Forumi konkludoi me një Deklaratë me
rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile.

Java Ndërkombëtare e Shoqërisë Civile (ICSW) 2019, Beograd
Më 8-12 prill u organizua Java Ndërkombëtare
e Shoqërisë Civile (ICSW) 2019, në Beograd.
Eventi mblodhi së bashku mbi 1,000 liderë
të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë të
angazhuar nga sektorë dhe rajone të ndryshme,
për të diskutuar mbi çështjet dhe sfidat më
prioritare sot në botë në fushën e të drejtave të
njeriut, demokracisë dhe zhvillimit ndërkombëtar.
Si pjesë e ICSW2019, u organizuan mbi 30
sesione dhe evente partnere, ku u trajtuan një
sërë çështjesh kritike si mbështetja emergjente për
organizatat që janë nën sulm, ngushtimi i lirisë
së medias, përgjegjshmëri më e lartë nga ana e
shoqërisë civile.

Në kuadër të Javës Ndërkombëtare të
Shoqërisë Civile 2019 u organizuan
evente lokale në vende të ndryshme
në mbarë botën. Një nga këto evente
ishte edhe forumi World Café Enabling
Environment for Civil Society Organizations
in Albania organizuar nga Partnerët
Shqipëri në 5 Prill në Tiranë, Shqipëri.
Diskutimi u fokusua në disa prej çështjeve
kryesore lidhur me zhvillimin e sektorit në
Shqipëri.
Ky event u mbështet nga Balkan Trust for
Democracy përmes Rrjetit Ballkanik për
Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN).

Tema e këtij viti – ”Fuqia e bashkimit”– u fokusua
në mënyrën se si individë dhe organizata në
mbarë botën mund dhe janë duke punuar së
bashku për të mundësuar dhe mbrojtur hapësirat
për veprim qytetar, në një botë ku transformimet
globale po riformojnë mënyrën se si funksionon
shoqëria civile.
Znj. Ariola Agolli, Drejtore e Programeve e PSh
dhe Manaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore
për Shoqërinë Civile, mori pjesë në disa prej
këtyre sesioneve ku prezantoi dhe diskutoi mbi
zhvillimin e shoqërisë civile dhe sfidat e sektorit në
Shqipëri.

RAPORT VJETOR 2019
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Partnerët Shqipëri
anëtarësohet në Rrjetin
Diesis
DIESIS është një nga rrjetet më të gjera
në BE, i specializuar në mbështetjen
e ekonomisë sociale dhe zhvillimin
e sipërmarrjeve sociale, përmes
trainimeve, hartimit të projekteve,
shërbimeve të konsulencës, asistencës
teknike dhe punës kërkimore.
Selia e rrjetit është në Bruksel.

Western Balkans:
A clear roadmap for the way
forward
Juliana Hoxha, Drejtore e PSH mori pjesë në debatin
e nivelit të lartë “Western Balkans: a clear roadmap
for the way forward”, organizuar në Sofje, nga
Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE), ku
Znj.Hoxha ishte pjesë e panelit përmbyllës. Ky takim
i nivelit të lartë konfirmoi edhe njëherë mbështetjen e
fortë dhe të pakthyeshme për hapjen e menjëhershme
të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut. Në takim ishin të pranishëm anëtarë të KESE,
përfaqësues të vendeve anëtare dhe diplomatë nga
vendet e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, përfaqësues
të sindikatave, organizatave të punëdhënësve dhe të
shoqërisë civile.

Vizitë studimore
në kuadër
të Iniciativë
Evropiane të
Fondacioneve
Komunitare

Më 10 - 16 Nëntor,
Klotilda Tavani Kosta,
Drejtore e Programeve, mori
pjesë në vizitën studimore në Itali, të organizuar nga Iniciativa Evropiane e
Fondacioneve Komunitare në partneritet me organizatën italiane ASSIFERO,
me qëllim forcimin e fondacioneve komunitare dhe organizatave mbështetëse
në Evropë.
Duke parë mënyrat se si komunitetet italiane adresojnë çështjet dhe sfidat e
tyre dhe duke eksploruar rolin udhëheqës që fondacionet komunitare luajnë
në këto procese, përfaqësuesit e fondacioneve komunitare dhe organizatave
mbështetëse në Evropë ndanë mes tyre dhe diskutuan mbi çështje si
kohezioni i komunitetit, kapitali shoqëror, fondacionet dhe filantropia në
komunitet, duke synuar zhvillimin e mëtejshëm të çështjeve të tilla në vendet e
tyre përkatëse.
12

Partnerët Shqipëri, pjesë e
diskutimeve mbi qeverisjen e
fondacioneve komunitare në
nivel evropian
Partnerët Shqipëri përfaqësuar nga Juliana
Hoxha, Drejtore, mori pjesë në takimin
tematik “Ndërtimi dhe forcimi i fondacioneve
komunitare”, organizuar nga Iniciativa Evropiane
e Fondacioneve Komunitare në 5-6 dhjetor në
Berlin.
Takimi ofroi një mundësi për të diskutuar dhe
ndarë përvojën mbi lidershipin dhe mbështetjen e
kërkuar në fushën e fondacioneve komunitare, me
një fokus të veçantë në çështjet e qeverisjes.

Akademia
Sociale Rajonale

Partnerët Shqipëri zhvilloi
Akademinë Sociale
Rajonale “Sipërmarrjet
Sociale - Një Model
Inovator për ofrimin e
shërbimeve të qëndrueshme
dhe integrimin e grupeve të
disavantazhuara në tregun
e punës dhe shoqëri”. Rreth 15 përfaqësues të OJF-ve nga Shqipëria,
Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia u
njohën me konceptin e sipërmarrjes dhe sipërmarrjet sociale, mënyrën e
funksionimit të tyre në rajon dhe më gjerë, kornizën ligjore, financiare dhe
sfidat e qëndrueshmërisë.
Akademia u organizua në emër të Rrjetit IRIS në kuadër të nismës “IRIS
NETWORKing - CSO for protection sensitive migration management” e cila
fokusohet në cilësinë e shërbimit social dhe përmirësimin e politikave për
migrantët në pesë vende të Evropës Juglindore.

URA BASHKËPUNIMI: SHOQËRIA CIVILE DHE ADMINISTRATA PUBLIKE PËR
NJË SHOQËRI CIVILE TË QENDRUESHME
Që nga dhjetori i vitit 2018, Partnerët Shqipëri
në bashkëpunim me PDCS po zbaton një
iniciativë që synon të përmirësojë klimën e
bashkëpunimit dhe partneritetit midis sektorit
jofitimprurës, sektorit publik dhe atij privat,
duke kontribuar në qëndrueshmërinë e sektorit
jofitimprurës dhe bashkëpunimin e zgjeruar mes
sektorëve.
17 OSHC-të e mbështetura gjeneruan të ardhurat
e tyre të para përmes zhvillimit të një modeli
biznesi mbi produkte /shërbime, dhe ndërtuan
partneritet me sektorin publik dhe privat duke
vendosur bazat për një marrëdhënie biznesi
afatgjatë.

Event rrjetëzimi mes OSHC-ve dhe sektorit publik e privat
për të krijuar mundësi ekspozimi dhe partneriteti, tetor
2019, Tiranë

Një program shkëmbimi për ekspertë shqiptarë dhe sllovakë, kontribuoi në transferimin e
njohurive mbi praktikat më të mira evropiane të aksesimit të fondeve publike nga OJF-të.

Ky projekt financohet nga Slovak Aid – Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë.
Gjatë trajnimit intensiv mbi ofrimin e shërbimeve për
administratën publike, me ekspertë të PDCS,
qershor 2019, Tiranë
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PROGRAMI NORVEGJEZ I SHOQËRISË CIVILE PËR SHQIPËRINË DHE KOSOVËN
Qëllimi i përgjithshëm i programit të Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën është të mbështesë pjesëmarrjen demokratike dhe zhvillimin e një
shoqërie civile të fuqishme dhe aktive në Shqipëri dhe Kosovë, e cila shtyn përpara proçesin e anëtarësimit në BE përmes kontributit në njërën nga pesë
fushat tematike: Mos diskriminimi dhe barazia gjinore; Mediat e pavarura; Pakicat dhe grupet e margjinalizuara; Mbrojtja e mjedisit; Lufta
kundër korrupsionit.

Për fituesit e granteve të programit gjatë 2019
Instituti Shqiptar i Medias investoi në një grup të përzgjedhur gazetarësh të medias së shkruar për
të rritur të kuptuarit dhe aftësitë e tyre të gazetarisë investiguese në lidhje me reformën në drejtësi.
Si rezultat, ky grup gazetarësh ka qenë shumë aktiv në sigurimin e mbulimit cilësor të progresit
të reformës, duke kontribuar në informacionin publik në një mënyrë të saktë dhe të besueshme.
Mangësitë e raportimit gazetaresk mbi progresin e reformës në drejtësi erdhën në raport sintetik
bazuar në monitorimin cilësor të përditshëm të mediave elektronike, të shkruara dhe online. Manuali
Media dhe Drejtësia është një tjetër kontribut afatgjatë për komunitetin e gazetarëve në vend se si të
përmirësojnë raportimin e tyre në lidhje me reformën në drejtësi.

ALCDF & FFF ndihmoi fermerët në zonën e Divjakës me zbatimin e praktikave të integruara bujqësore
duke minimizuar ndotjen e tokës dhe ujit, duke mbrojtur në këtë mënyrë mjedisin dhe shëndetin
e njeriut. Falë projektit, fermerët në Divjakë tashmë janë më të mirë informuar në përdorimin e
pesticideve dhe plehrave miqësore ndaj mjedisit, sipas protokolleve të BE-së.

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza vijoi punën e saj në promovimin e barazisë gjinore dhe uljen
e diskriminimit gjinor në vend. Për të siguruar një ndikim më të lartë, Linja e Këshillimit u përqendrua
përveç shërbimeve direkte për gratë viktima të dhunës me bazë gjinore dhe autorët meshkuj, gjithashtu
edhe në përmirësimin e performancës së gjyqtarëve dhe profesionistëve të tjerë (gjyqtarët e familjes,
oficerët e provës dhe policisë në burgje dhe njësitë policore të dhunës në familje) duke punuar me
viktimat dhe autorët e krimit. Kjo përpjekje pritet të kontribuojë në ndryshime në qëndrimin për rolet
gjinore, duke shënuar një hap tjetër të rëndësishëm në përpjekjet afatgjata drejt barazisë gjinore.

Shoqata Ndihmoni Jetën prezantoi konceptin e ri të “Ndërhyrjes së hershme tek fëmijët” në metodat
e punës së përdorura nga profesionistë të edukimit të hershëm. Shoqata trajnoi dhe ndihmoi 306
arsimtarë nga të 34 çerdhet dhe 45 kopshtet e Tiranës për zbatimin e metodave, teknikave dhe
aktiviteteve të dedikuara për fëmijët me aftësi të kufizuara. Metodat e reja të aplikuara janë të
dobishme për fëmijët me aftësi të kufizuara për sa i përket zhvillimit të tyre mendor, shoqëror dhe
arsimor, duke i ndihmuar ata të kenë një jetë më produktive dhe të pavarur kur të rriten.
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Instituti i Studimeve Politike vendosi për herë të parë një sistem të efektshëm për identifikimin
dhe monitorimin e rasteve të konfliktit të interesit mes deputetëve, duke krijuar kështu një kornizë
institucionale për tíu përgjigjur rasteve të shkeljes së ligjit për konfliktin e interesit nga deputetët. Si
rezultat i projektit, për herë të parë në historinë e tij, Kuvendi ka një regjistër funksional dhe publik të
deklaratave të konfliktit të interesit nga deputetët, me të dhënat e para të rregjistruara gjatë zbatimit
të projektit. Si pasojë, ekziston një rast i veprimeve juridike të ndërmarra nga Inspektoriati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave kundrejt një deputeti, dhe raste hetimi
dhe shkarkimi për konflikt interesi të zyrtarëve të zgjedhur nga Kuvendi.

Shërbimi Ligjor Falas (TLAS) ka rritur ndikimin e saj në qasjen në drejtësi për pakicat në vështirësi
ekonomike dhe grupet e margjinalizuara, duke bërë të mundur që ata të gëzojnë të drejtat e tyre
dhe duke siguruar përfshirjen e tyre në programet e mbështetjes sociale të shtetit. TLAS ka ofruar
shërbime ligjore falas (këshilla dhe përgatitje të kërkesave gjyqësore dhe procedurave administrative,
dhe përfaqësim të drejtpërdrejtë në gjykatë) për 344 qytetarë nga pakicat e varfra dhe grupet e
margjinalizuara në Elbasan, Shkodër dhe Tiranë.

Qendra Psiko-Sociale Vatra ka rritur shërbimet e saj për të tjera gra viktima potenciale të trafikimit
dhe fëmijët e tyre. Programi i riintegrimit vlerësohet si një mekanizëm efektiv drejt jetës së pavarur
dhe të sigurt për viktimat. Falë projektit, Qendra ka qenë në gjendje të ofrojë shërbimet e saj për 46
ish-viktima të trafikimit dhe 52 fëmijë duke i mbështetur ata me banesë në strehë dhe apartamente me
qira, ndihmë mjekësore, ligjore, arsimore dhe psikologjike, trajnime profesionale dhe ndërmjetësim për
punësim, si dhe ndërmjetësim familjar dhe mbështetje për riintegrim.

Partnerët Shqipëri shpalli në vitin 2019 një
Thirrje të Dytë për Propozime nën skemën e
grant-dhënies së programit, përmes së cilës do
të mbështeten projekte nga shtatë OJF të tjera
shqiptare.

RAPORT VJETOR 2019

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën është një program tre-vjeçar (2018 2021) i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, e përfaqësuar nga Ambasada e
Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Organizatë udhëheqëse për zbatimin e programit është
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me organizatë partnere Partnerët Shqipëri për
Ndryshim dhe Zhvillim.
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NDËRMARRJET SOCIALE – DREJT POLITIKAVE DHE PRAKTIKAVE
PËRFSHIRËSE
Partnerët Shqipëri në mbështetje të zhvillimit të sipërmarrjes sociale në
Shqipëri, organizoi konferencën ndërkombëtare “Ndërmarrjet Sociale –
Drejt Politikave dhe Praktikave Përfshirëse”.
Duke marrë në konsideratë debatin publik mbi rëndësinë e ndërmarrjeve
sociale dhe kuadrit rregullator, konferenca synoi avancimin e dialogut mes
ndërmarrjeve sociale dhe institucioneve shtetërore në këtë drejtim.
Prezantimet ofruan një panoramë krahasuese të trendeve globale
mbi NS, duke vënë theksin në praktikat më të mira të ekosistemit të
ndërmarrjeve sociale. Konferenca u adresua nga Z. Mario Mariani, Shef
i Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Znj.
Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme, Këshilli për Bashkëpunimin
Rajonal, Znj. Dajna Sorensen, Zv.Ministre e Financave dhe Ekonomisë dhe
Znj. Ardiana Jaku, Zv. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
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Ekspertët e ftuar në nivel rajonal dhe evropian, sollën si input për debatin
publik dy tema të tjera që konsiderohen shumë të rëndësishme për
aktivitetin e ndërmarrjeve sociale si: Investimi në impaktin social dhe
modelet e suksesshme në këtë drejtim; Strategjitë dhe mekanizmat e
bashkëpunimit e partneritetit ndërmjet pushtetit vendor dhe ndërmarrjeve
sociale bazuar në eksperiencën evropiane.
Konferenca u mbyll me një Deklaratë drejtuar institucioneve publike
përkatëse dhe vendim-marrësve, duke kërkuar veprim të menjëhershëm
në adresimin e çështjeve që lidhen me zhvillimin e një ekosistemi solid të
ndërmarrjeve sociale.
Konferenca u mbështet nga Bashkimi Evropian përmes
Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
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KONKURSI “IDE TË GJELBËRTA 2019”

Rreshti i parë (lart): Pjesëmarrësit duke
prezantuar idetë e tyre të biznesit si pjesë e
konkursit kombëtar Ide të Gjelbërta 2019;
Rreshti i dytë: Tre fituesit në konkursin
kombëtar 2019 duke prezantuar planet
e tyre të biznesit si pjesë e konkursit
rajonal “Filantropia për Ide të Gjelbërta”
organizuar nga Balkan Green Foundation
në korrik; Rreshti i tretë: Juria e ekspertëve
dhe fituesit e konkursit kombëtar në foton
tradicionale të grupit me anëtarët e ekipit
të PSH.
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Konkursi “Ide të Gjelbërta” i cili organizohet prej vitit 2012 mbështetet
nga Rockefeller Brother Fund, Telekom Albania dhe Credins Bank.
Ky konkurs i përvitshëm shërben si një inkubator për sipërmarrje të
vogla në Shqipëri, duke shfrytëzuar burimet lokale dhe rigjallëruar
traditat e prodhimit dhe tregjet me bazë komunitare, si dhe duke qenë
njëkohësisht miqësore me mjedisin.

Si pjesë e këtij programi, Partnerët Shqipëri u ofron ndihmë pjesëmarrësve të
interesuar dhe më vonë fituesve, për të plotësuar nevojat e tyre menaxheriale.
Këtë vit ndihma për planifikimin e biznesit dhe marketingut u dha pro-bono
nga Grand Thornton Albania.

Fituesit e konkursit për vitin 2019
Pemla sh.p.k synon të prodhojë gjalpë artizanal cilësor prej arrash duke përdorur
përbërës lokalë, dhe të kontribuojë në zhvillimin ekonomik rural të rajoneve të Dibrës
dhe Beratit, përmes stimulimit të kultivimit të pemëve arrore dhe farave vajore.
Liçensuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), biznesi prodhon gjalpë arre, lajthie
dhe bajame me përbërës lokalë.
PEMLA ka trajnuar dhe punësuar gra nga grupe të margjinalizuara dhe komuniteti
Rom. Për më tepër, biznesi ka krijuar bashkëpunim me pesë fermerë vendas për të
blerë lëndën e parë për prodhimin e gjalpit.

Vizitoni 84 liqenet e Belshit me biçikletë është sipërmarrja e
Albert Hysa, në Belsh. Ai nisi një dyqan biçikletash me qira duke
ofruar ture për të vizituar atraksionet kryesore të 84 liqeneve
në Belsh. Sipërmarrja pritet të kontribuojë në rritjen e punësimit,
ofertës turistike dhe të kultivojë një stil jetese të shëndetshme në
zonë.
Tre të rinj janë trajnuar dhe punësuar përmes këtij biznesi lokal.
Gjatë gjysmës së parë të vitit, dyqani me qira i biçikletave kishte
mbi 1,600 klientë, dhe një fitim afërsisht 136,000 Lekë.

Tryeza e Shijes është një sipërmarrje e re e zbatuar nga Qendra e
Edukimit Kulinar. Ajo promovon kuzhinën tradicionale shqiptare dhe
konsumin e produkteve vendase në një mjedis gjithëpërfshirës. Risia
mbështetet në faktin se të gjithë klientët janë ulur në të njëjtën tryezë,
referuar si Tryeza Sociale.
Gjithçka që shërbehet në tryezën sociale gatuhet nga tetë të rinj që
vijnë nga grupe të margjinalizuara dhe trajnohen nga shefat më të
njohur në Shqipëri.
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EMBRACE - MODELE SIPËRMARRJEJE QË NDËRTOJNË MARRËDHËNIE
DHE EKONOMI KRIJUESE
Si pjesë e përpjekjeve të saj për të promovuar zhvillimin e sipërmarrjes sociale në Shqipëri, që prej vitit 2018 Partnerët Shqipëri zbaton EMBRACE, një
program që mbështet sipërmarrjet sociale ekzistuese dhe të reja për të zhvilluar dhe/ose përshtatur produktet dhe shërbimet e tyre, dhe për t’u pozicionuar
në treg.

PROGRAMI I NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE
17 OSHC morën pjesë në programin e ngritjes së kapaciteteve në:
• Modeli i gjenerimit të të ardhurave për OShC-të nga shërbimet me
pagesë, produktet dhe asetet.
60 ditë asistencë teknike e ofruar për të:
• Vlerësuar pikat e forta dhe të dobëta në lidhje me shërbimet / produktet;
• Analizuar Pro-të dhe Kundër të strukturave të ndryshme të biznesit;
• Kryer një analizë krahasuese të konkurrentëve të shkallës së parë dhe
të dytë;
• Diskutuar për modelin e biznesit që lidhet me misionin e organizatës;
• Përcaktuar vlerën, avantazhin konkurrues, grupet e synuara dhe çmimin
e shërbimit / produktit;
• Hartuar një plan biznesi (identifikimi i kanaleve promovuese /
marketingut; investimet në kosto, etj);
• Zhvilluar një strategji marketingu;
• Krijuar aftësi dhe teknika në prezantim;
• Qëndruar në krye të dinamikës së tregut për të zbatuar modelin e biznesit.

PREZANTIMI I MODELEVE TË BIZNESIT DHE RRJETËZIM
12 nisma të sipërmarrjes sociale të ekspozuara në një event shkëmbimi me
biznesin;
10 biznese (sektori financiar, telekomunikacioni, turizmi dhe korporata të tjera)
hulumtuan mundësitë e biznesit me sipërmarrjet sociale sa i përket shkëmbimit
të produkteve / shërbimeve dhe mbështetjes përmes Përgjegjësisë Sociale të
Biznesit;
4 biznese ofruan asistencë pro-bono në drejtim të marketingut të produkteve,
kontratës së biznesit dhe raportimit pranë autoriteteve shtetërore.
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SKEMA E NËN-GRANTIMIT NË MBËSHTETJE TË SIPËRMARRJES DHE INOVACIONIT SOCIAL
2 raunde Thirrjesh për Propozime për të mbështetur forcimin e iniciativave ekzistuese të sipërmarrjes sociale dhe zhvillimin e atyre të reja në të gjithë
vendin
• 11 iniciativa të sipërmarrjes sociale të mbështetura
Program për ndërtimin e kapaciteteve për 11 sipërmarrjet sociale përfituese nga skema e granteve e EMBRACE, në:
• Eko-sistemi i sipërmarrjeve sociale dhe ekonomia sociale;
• Rrjetëzimi dhe ndërtimi i partneritetit me sektorin e biznesit;
• Zhvillimi organizativ dhe qëndrueshmëria e sipërmarrjeve sociale;
• Menaxhimi financiar dhe raportimi te palët e treta;
• Mjete dhe rregulla të vizibilitetit dhe komunikimit.
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Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

C.A.U.S.E. – Përdorimi i pronave të konfiskuara për sipërmarrje sociale
C.A.U.S.E. – Përdorimi i pronave të konfiskuara për sipërmarrje sociale është nisma e parë
e këtij lloji e zbatuar në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, që synon të krijojë një
model të ri-përdorimit të qendrueshëm të aseteve të konfiskuara nga krimi i organizuar,
nga organizatat e shoqërisë civile. C.A.U.S.E. zbatohet nga Partnerët Shqipëri, në
partneritet me Project Ahead dhe Comitato Don Peppe Diana, dhe në bashkëpunim
me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Projekti
financohet nga Bashkimi Evropian.
Pas suksesit të Kebuono Pastiçeri Sociale, ndërmarrja e parë sociale e ngritur në vitin
2018 në një pronë të konfiskuar nga krimi i organizuar në Fier, dy sipërmarrje të tjera
sociale u krijuan gjatë vitit 2019, me mbështetjen e C.A.U.S.E.
Biblioteka Kinfolk në Durrës është një qendër multifunksionale ku të rinjtë mund të takohen, të
mësojnë dhe marrin pjesë në një gamë të gjerë aktivitetesh dhe të socializohen me njëri-tjetrin.
Biblioteka Kinfolk është e hapur për të gjitha organizatat, shkollat dhe

institucionet për të
organizuar aktivitetet e tyre.

Garazhi Social i Artizanatit është një
punishte e ngritur në një pronë të konfiskuar
në Sarandë, ku gra dhe vajza viktima të
dhunës në familje ose në rrezik trafikimi,
krijojnë suvenire duke përdorur gurë natyrorë
deti. Modelet e artizanatit janë të lidhura me
trashëgiminë kulturore dhe zhanrin folklorik
duke i bërë këto produkte unike, të vlefshme
dhe konkurruese në tregun artizanal, duke
siguruar gjenerim afatgjatë të të ardhurave.
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Vizitë shkëmbimi në Itali
Ekipi i projektit CAUSE nga
Partnerët Shqipëri, përfaqësues
të AAPSK dhe tre grant-marrësit e
projektit morën pjesë në një vizitë
studimore në Napoli, Itali.
Vizita studimore u shtri në San
Cipriano d’Aversa dhe Casal di
Principe, dy qytete të vogla në
provincën e Casertas, të njohura
fatkeqësisht si qendra e një prej
bandave më të rrezikshme të
Kamorrës, e mposhtur vetëm kohët
e fundit.
Së bashku me partnerët e projektit,
ata u takuan dhe diskutuan me
organizatat lokale dhe palët e tjera
të interesit, si dhe patën rastin të
vizitojnë tre sipërmarrje sociale
të krijuara në ish-vilat e bosëve të
mafies lokale, të shndërruara në një
qendër arsimore, një piceri dhe një
dyqan printimesh që punëson të rinj.
Gjatë kësaj vizite, grupi u takua me
z. Renato Natale, kryetarin aktual
të Bashkisë së Casal di Principe, i
konsideruar si një hero vendas në
luftën kundër krimit të organizuar.
Një nga aktivitetet pjesë e vizitës
studimore ishte një konferencë e
zhvilluar në Universitetin Federico
II, me pjesëmarrjen e veçantë të
Z. Luigi de Magistris, Kryetar i
Bashkisë së Napolit, i cili tregoi një
interes të madh për këtë iniciativë.
Konferenca diskutoi lidhur me administrimin e pasurive të konfiskuara në Itali dhe Shqipëri - histori suksesi dhe sfidat e ndeshura - të sjella nga ekspertë dhe
profesorë të Universitetit, përfshirë dhe prezantime të projektit CAUSE dhe tre sipërmarrjeve të mbështetura prej tij. Një tjetër takim interesant ishte ai në
Bashkinë e Napolit, e cila në kohën e vizitës kishte në menaxhim më shumë se 100 pasuri të konfiskuara.
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Filantropia dhe Përgjegjësia Sociale e Biznesit

ÇMIMET E FILANTROPISË
Partnerët Shqipëri organizoi ceremoninë ku
u shpallën fituesit e “Çmimeve të Filantropisë
2018”.
Prej vitit 2011 Partnerët Shqipëri organizon
Çmimin e Filantropisë, një konkurs publik
mbarë kombëtar, për të vlerësuar dhe shprehur
mirënjohjen e falenderimin për individët, familjet
dhe bizneset që kontribuojnë për përmirësimin e
cilësisë së jetës në shoqërinë tonë.
Ceremonia u nderua me pjesëmarrjen e
personaliteteve nga qeveria shqiptare,
deputetë të kuvendit të Shqipërisë, trupi
diplomatik i akredituar në Shqipëri, institucione
ndërkombëtare dhe agjenci donatore,
përfaqësues të sektorit të biznesit, atij jofitimprurës
dhe medias.
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Çmimi për Kontributin në Nivel Kombëtar
iu akordua Gazsjellësit Trans Adriatic (TAP),
me motivacion: Për kontributin dhe angazhimin
e vazhdueshëm në mbështetje të zhvillimit të
qëndrueshëm të komuniteteve, që përfshin ndër të
tjera ndërtimin e kopshtit të fshatit Pashalli dhe shkollës
“Llukë Mita” në bashkinë e Urës Vajgurore, si dhe
rikonstruksionin e godinës së muzeut “Gjon Mili” në
Korçë”. Çmimi u dorëzua nga Znj.Senida Mesi,
Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.

Çmimi për Kontributin në Nivel Lokal iu akordua
Kompanisë ANTEA Cement, me motivacion: Për
kontribut të vazhdueshëm në përmirësimin e jetesës
së komuniteteve në disa njësi administrative të
Bashkive Krujë dhe Kurbin, nëpërmjet ndërhyrjeve
në infrastrukturë, shëndetësi, inovacion dhe shërbime
sociale. Çmimi u dorëzua nga Znj. Mia Vukojevic,
Drejtore Programi për Ballkanin Perëndimor, Fondi
Rockefeller Brothers.

Çmimi special – Pionieri i Filantropisë iu akordua Z. Ali Adil
Agjah Bej Biçakçiu (pas vdekjes), me motivacion: Për kontributin e
shquar në zhvillimin e arsimit kombëtar shqiptar, duke shënuar rastin
e parë filantropik në Shqipëri të dhurimit të të gjithë pasurisë në
shërbim të arsimit. Çmimi u dorëzua nga Znj. Ema Andrea, aktore
e skenës shqiptare.
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Çmimi për Kontributin si Individ iu akordua Z.
Alfred Muharremi, me motivacion: Për mbështetjen
e veçantë ndaj fëmijëve dhe të rinjve pa kujdes
prindëror, që si një përfaqësues i tyre advokon për
t’u siguruar mbrojtje sociale, edukim, arsimim dhe
punësim, si dhe për krijimin e një modeli pozitiv për
këtë komunitet dhe për të gjithë shoqërinë shqiptare”.
Çmimi u dorëzua nga Z. Mario Mariani, Shef i
Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian
në Shqipëri.

Çertifikatë Mirënjohjeje iu akordua Znj. Liljana Luani, me motivacion:
Për kontributin e çmuar dhe punën e vyer e të palodhur prej më shumë
se pesëmbëdhjetë viteve në edukimin dhe shkollimin e fëmijëve të
ngujuar nga fenomeni i gjakmarrjes, që me përkushtimin dhe investimin
e saj personal, u jep këtyre fëmijëve shpresë për të ardhmen.
Çertifikata u dorëzua nga Z. Selami Xhepa, Dekan i Fakultetit të
Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në Universitetin Evropian të Tiranës.
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Filantropia dhe Përgjegjësia Sociale e Biznesit

PARTNERËT SHQIPËRI, PJESË E PËRPJEKJEVE TË SHOQËRISË CIVILE NË
PËRGJIGJE TË KRIZËS PAS TËRMETIT
Tërmeti i 26 nëntorit, më i fuqishmi që ka goditur vendin në
më shumë se 40 vjet, preku një zonë me popullsi të dendur në
Shqipërinë Veri-perëndimore. Ndërsa situata ishte katastrofike
dhe kërkesa për mbështetje e lartë, organizatat e shoqërisë civile
shqiptare treguan një përfshirje të madhe në përgjigje të emergjencës
për të adresuar nevojat e menjëhershme të qytetarëve.
Partnerët Shqipëri në një rol lehtësues kontriboi në:
Mobilizimin e OSHC-ve komunitare, ofrimin e ndihmës dhe
vlerësimin e nevojave të qytetarëve në zonat e prekura;
Ofrimin e informacionit mbi situatën dhe nevojat tek publiku,
duke mobilizuar një audiencë më të gjerë në mbështetje të
komuniteteve të prekura;
Koordinimin e OSHC-ve me njësitë qeveritare të krijuara në
përgjigje të situatës;
Koordinimin e OShC-ve me bizneset lidhur me pikat e
mbledhjes së dhurimeve;
Shpalljen e një fondi special të dedikuar për organizatat
komunitare për të organizuar aktivitete rekreative për fëmijët
dhe të rinjtë e prekur nga tërmeti në Manzë, Vorë dhe Durrës.
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MONITORIMI I AKTIVITETIT FILANTROPIK
Si pjesë e punës së saj për të promovuar
aktivitetin filantropik, Partnerët Shqipëri e
monitoron atë që prej vitit 2015, duke u bazuar
në informacionin e mbledhur nga raportimet
në media, dhe informacionet e publikuara nga
institucionet publike dhe jopublike.
Gjetjet nënvizojnë kauzat kryesore të
mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve,
mbulimin gjeografik dhe natyrën e donatorëve.
Në vitin 2019 janë identifikuar 499 raste
dhurimesh në vlerën 1,556,083,118 lekë, nga
të cilat 88,4% ishin në para, 9% në mallra dhe
1,6% në shërbime.

Tërmeti shkatërrues që goditi vendin në 26 nëntor
u pasua nga një solidaritet dhe mbështetje e
jashtëzakonshme për të prekurit, nga mijëra
qytetarë shqiptarë dhe grupe të tjera.
Mbi 100 fushata crowdfunding, të pasuara nga
disa evente bamirësie u zhvilluan përgjatë nëntordhjetorit 2019 në përgjigje të situatës pas tërmetit.
Por mbetet një fakt që shqiptarët nuk solidarizohen
vetëm në raste fatkeqësish natyrore apo evente
të një natyre të ngjashme. Siç tregojnë raportet
tona të monitorimit, dhurimet janë të vazhdueshme
edhe pse në momente të caktuara ato janë më
voluminoze.

Në vitin 2019, dhurimet direkte vijuan të jenë
lloji më i preferuar i dhurimeve me 50%.
Dhurimet përmes organizatave jofitimprurëse
përbënë kanalin kryesor (në 33% të rasteve),
në 153 raste (30%) u kanalizuan përmes
institucioneve sociale, ndërsa në 108 raste (22%)
dhurimet u kryen drejtpërdrejt tek përfituesit.
Kategoria kryesore e ndikuar nga dhurimet ishin
grupet e margjinalizuara dhe të prekurit nga
tërmeti.

Përfituesit
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Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit të tyre në Vendim-marrje

PËR NJË TREG PUNE NË DOBI TË RINISË SHQIPTARE
RisiAlbania është një projekt zhvillimor që synon rritjen e shanseve për punësim të të rinjve. Ai është një projekt i Agjensisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga një konsorcium partnerësh të përbërë nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe Partnerët
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim. Disa nga aktivitetet kryesore të RisiAlbania për vitin 2019 pasqyrohen në vijim:
Çertifikimi në grup GlobalG.A.P. për fermerët në
Lushnjë siguron mundësi më të mira për eksporte në
tregjet evropiane
RisiAlbania ka krijuar partneritet me një gamë
eksportuesish për të pilotuar GlobalG.A.P. Çertifikimin
në grup. Ky çertifikim lejon eksportuesit të sigurojnë
kontrata me blerës në BE dhe të sigurojnë standarde
të sigurisë ushqimore, që nga ana tjetër do të thotë
një marrëdhënie më e fortë me fermerët furnizues
dhe më shumë vende pune për të rinjtë. Për herë të
parë GlobalG.A.P. STOP TOUR u zhvillua në Tiranë.
Projekti gjithashtu mbështeti Albinspekt në krijimin e
www.agroquality.al, një platformë online ku janë të
disponueshme për publikun në gjuhën shqipe të gjitha
udhëzimet, informacionet dhe mjetet e të mësuarit për
përgatitjen dhe zbatimin e standardit GLOBALG.A.P.
Nga mbledhja e bimëve të egra aromatike mjekësore
(MAP) drejt kultivimit
Risi mbështeti BioBes, BIOALBA dhe Agromap për të
investuar në rritjen e sipërfaqes së MAP-ve të kultivuara
në mënyrë organike dhe përmirësimin e standardeve
të tharjes, duke krijuar kështu mundësi pune cilësore
për të rinjtë. Biobes gjithashtu ngriti një grup të MAP
në Tepelenë ku fermerët, eksportuesit dhe Bashkia
mblidhen me qëllimin për të adresuar vështirësitë
kryesore të sektorit të bimëve aromatike mjekësore.
Albergo Diffuso, zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm
përmes modernizimit të traditës
Në vijim të nismës zvicerano-shqiptare të binjakëzimit
të agroturizmit, ku 13 biznese agroturizmi që i
përkasin nismës së 100 Fshatrave vizituan bizneset
zvicerane në mars për të vëzhguar praktikat më të
mira dhe vendosjen e lidhjeve të biznesit, një ekip
ekspertësh nga Shoqata Alberghi Diffusi drejtuar
nga presidenti i saj Z. Dall’Ara, vlerësuan mundësitë
e zbatimit të modelit Albergo Diffuso (hotele të
shpërndara) në vendin tonë. Ata theksuan se ekziston
potenciali i zhvillimit të një modeli të tillë veçanërisht
në fshatin Dhoksat në Gjirokastër.
Shoqata Visit-Gjirokastra- transformimi i zonave
rurale në destinacione tërheqëse turistike
Shoqata Visit-Gjirokastra është një partneritet
publik-privat që sjell së bashku mbështetjen e shtatë
Komunave nga rrethi i Gjirokastrës dhe mbi tridhjetë
bizneseve me qëllim kryesor promovimin e Gjirokastrës
si destinacion turistik. Shoqata mori statusin ligjor në
shtator, dhe organizoi Festivalin SOFAT, i cili ofroi
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një ndërthurje të muzikës tradicionale dhe moderne,
si dhe mundësi për vizitorët për të përjetuar jetën në
fshat falë përfshirjes së komuniteteve rurale që pritën
turistët në shtëpitë e tyre dhe ndanë traditat e tyre për
herë të parë.
Siguria kibernetike në Shqipëri, realitet i
domosdoshëm, në kërkim të profesionistëve të fushës
Risi mbështeti AKCESK për të kryer një studim mbi
kërkesat dhe nevojat e tregut për profesionistët e
sigurisë kibernetike në mënyrë që të adresohen
mangësitë e sektorit. Kompanitë nga sektorët
e sigurimeve, telekomunikacionit, energjitikës,
shëndetësisë dhe sektorë të tjerë në Shqipëri kanë
nevojë për ekspertë të sigurisë kibernetike. Duke
promovuar respektimin e ligjit, AKCESK i mundëson
sektorit privat të tërheqë investitorë ndërkombëtarë
dhe promovon krijimin e vendeve të punës për
profesionistë të fushës.
Risi pjesë e diskutimeve mbi modelin e ardhshëm
ekonomik të Shqipërisë
TIK-u është një nga sektorët potencialë në vend, për
tërheqjen e investimeve vendase dhe të huaja. Risi
ishte pjesë e diskutimeve të organizuara nga Ministri
të ndryshme, duke propozuar disa masa siç është
deklarimi i TIK-ut si sektor strategjik, kalimi nga një
axhendë dixhitale në një strategji të zhvillimit të sektorit
për dhjetë vitet e ardhshme, dhe rritjen e investimeve
dhe incentivave publike në zhvillimin e aftësive dhe
kualifikimeve për të mundësuar zhvillimin e shërbimeve
me vlerë të shtuar brenda sektorit.
Zhvillimi i shërbimeve të këshillimit të karrierës në
Universitetet Shqiptare
Grupi i parë i 20 këshilluesve të karrierës nga
katër universitete shqiptare përfunduan trajnimin
ndërkombëtar - Global Career Development Facilitator
(GCDF), një program trajnimi dhe çertifikimi i zhvilluar
për të siguruar njohje ndërkombëtare për profesionistët
e këshillimit të karrierës, dhe që promovon një filozofi
të të mësuarit përgjatë gjithë jetës.
Fillimi i vitit të ri akademik me programin master për
“Orientimin Profesional”
Fakulteti i Shkencave Sociale i Universitetit të Tiranës
nisi gjatë vitit akademik 2019-2020 programin
Master “Orientimi Profesional” falë një partneriteti me
Universitetin e Lozanës në Zvicër. Ky program masteri
përgatit këshillues të ardhshëm karriere, të trajnuar

për të ofruar shërbime të orientimit profesional për të
rinjtë. Falë bashkëpunimit me Universitetin e Lozanës,
Fakulteti i Shkencave Sociale në Tiranë po punon
për t’u bërë një qendër ekspertize për shërbimet e
karrierës, duke u përqëndruar në kërkimin shkencor
dhe zhvillimin e mjeteve dhe instrumenteve që
mbështesin punën e këshilluesve të karrierës.
Pilotimi i metodologjisë së Shërbimit Kombëtar të
Punësimit për bashkëpunimin me biznesin
RisiAlbania mbështeti SHKP për të zhvilluar dhe
pilotuar metodologjinë e bashkëpunimit me bizneset
për të qenë më të vetëdijshëm për nevojat e tregut
të punës, për të parashikuar mangësitë e aftësive që
has tregu i punës dhe adresuar ato në kohë duke
orientuar ofertën e qendrave të formimit profesional.
Komitetet sektoriale të aftësive: prezantimi i
koordinimit në tregun e punës
RisiAlbania po mbështet krijimin e Komiteteve
Sektoriale të Aftësive dhe bashkëpunimin me Task
Forcën ndër-institucionale të Kornizës Shqiptare
të Kualifikimit (KSHK) në hartimin e modelit dhe
pilotimin e tij për sektorin e turizmit. Plotësimi i kuadrit
nënligjor, dhe pilotimi janë detyra kyçe për suksesin
e këtij proçesi dhe kanë përgatitur terrenin për
përparim të mëtejshëm.
Programe të reja televizive dhe mediave online mbi
orientimin e karrierës për të rinjtë
Risi ka mbështetur tre produkte të reja mediatike (TV
dhe online) të fokusuara në orientimin e karrierës
për të rinjtë dhe prindërit e tyre në Shqipëri. Kjo
mbështetje është pjesë e strategjisë së Risisë për të
nxitur median që të luajë një rol të vazhdueshëm mbi
orientimin e karrierës për të rinjtë dhe punësimin e
tyre.
Mundësi të reja punësimi për gratë artizane në
Kukës
Projekti “Zhvillimi i Tregut për produktet artizanale
në Kukës”, i zhvilluar nga Social Development
Investments (SDI) me mbështetjen e Risi po fuqizon
gratë përmes aktiviteteve ekonomike me fokus të
veçantë+ në prodhimet artizanale të leshta nga kjo
zonë. Shitjet krijojnë të ardhura, vende të reja pune
dhe ndihmojnë në riaktivizimin e zinxhirit të vlerës të
produkteve të leshta në rajonin e Kukësit.
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YOUTH BANK HUB PËR BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQINË
Youth Bank Hub për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë është një rrjet
organizatash nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe
Turqia. Rrjeti po punon që prej vitit 2016 për të përmirësuar pjesëmarrjen
e të rinjve në proceset vendimmarrëse në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,
Q.S.N.N.N krijoi 2 parlamente rinore në bashkitë
Pukë dhe FushëArrëz, si një mënyrë për të nxitur
interesin e të rinjve për pjesëmarrje proaktive dhe
kontribut në vendimmarrjen lokale. Organizata
punoi për rritjen e kapaciteteve të 37 të rinjve
përmes trajnimeve dhe arriti të krijojë marrëveshje
bashkëpunimi me kryetarët e bashkive të të
dy qyteteve, për të siguruar pjesëmarrjen e
Parlamenteve Rinore në mbledhjet e Këshillit
Bashkiak.

përmes ngritjes së kapaciteteve të organizatave rinore dhe mbështetjes së
nismave advokuese dhe ndërgjegjësuese.
Me mbështetjen e projektit YBH4WBT, tre organizata rinore nga Shqipëria
zbatuan nisma në mbështetje të grupeve rinore që ata përfaqësojnë.

Epoka e Re punoi për forcimin e kapaciteteve
të 200 të rinjve përmes trajnimeve dhe
workshopeve, dhe përfshirjen e tyre në grupe
të të rinjve që marrin pjesë aktivisht në proceset
vendimmarrëse në nivel lokal. Ata po advokojnë
në mënyrë të vazhdueshme për të adresuar
çështjet rinore si pjesë të buxhetit vjetor të
bashkisë. Ata arritën të hartojnë dhe zbatojnë një
fushatë ndërgjegjësimi që synonte pjesëmarrjen e
të rinjve.

Youth ACT u përqëndrua në rritjen e
aktivizmit rinor dhe vullnetarizmit, kulturës dhe
lëvizshmërisë, punësimit dhe sipërmarrjes, duke
përfshirë në programin e tyre më shumë se 100
të rinj. Këta të rinj u angazhuan në aktivitete
vullnetare në shtëpitë e të moshuarve, spitalin
pediatrik, pastrimin e qytetit dhe mbjelljen e
pemëve.

Partnerët Shqipëri si një nga partnerët zbatues të Youth Bank Hub për Ballkanin
Perëndimor dhe Turqinë mori pjesë në Konferencën Rajonale të Rinisë të
organizuar në Beograd, më 19 nëntor 2019.
Kjo konferencë e cila mblodhi së bashku përfaqësuesit e qeverive të pesë vendeve
pjesëmarrëse, përfaqësues të institucioneve të BE-së, organizata rinore dhe OSHC
të tjera, u fokusua në promovimin e zhvillimit të politikave rinore në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi dhe paraqitjen e shembujve të praktikave të mira.
Ramadan Sopoti, Menaxher Projekti pranë Partnerëve Shqipëri, lehtësoi panelin
“Perspektiva rajonale e politikave rinore” dhe prezantoi gjetjet për dy tregues të
Indeksit të Pjesëmarrjes Rinore - Shkalla e papunësisë së të rinjve dhe Të rinjtë në
burg.
Konferenca ofroi hapësirën e duhur për  prezantimin e Indeksit të Pjesëmarrjes
Rinore  ndarjen e historive frymëzuese të disa të rinjve  diskutime mes
përfaqësuesve të institucioneve publike nga Serbia, Shqipëria, Maqedonia e
Veriut, Turqia dhe Mali i Zi, rreth pjesëmarrjes së të rinjve në nivel kombëtar dhe
rajonal  diskutimi i perspektivës rajonale mbi politikat rinore.
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Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian.

MBËSHTETJE PËR PUNËSIMIN RINOR NË SEKTORIN BANKAR
Partnerët Shqipëri në bashkëpunim
me ekspertë të disa bankave zhvilluan
për të tretin vit radhazi programin
EDUKIMI I PUNËKËRKUESVE TË
RINJ NË SEKTORIN BANKAR, duke
kontribuar në përmirësimin e mundësive
të punësimit për të rinjtë që po ndjekin
një karrierë profesionale në sektorin
bankar.
Programi ofroi për grupin prej 15
studentësh të shkencave ekonomike, jo
vetëm mundësi edukimi dhe zhvillimi,
por edhe shkëmbim dhe ekspozim në
sektorin bankar.
Kjo iniciativë pjsë e programeve të
Partnerëve Shqipëri për punësimin rinor,
zbatohet në bashkëpunim me Rrjetin
Shqiptar të Edukimit Financiar (ANFE)
ku Partnerët Shqipëri bën pjesë.
Rrjeti ANFE i krijuar në qershor
2018, punon për të kontribuar në
avancimin e edukimit financiar të të
gjithë grupmoshave, sipërmarrësve dhe
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në
Shqipëri.
Leksionet e programit përfshinë: “Sistemi Bankar në Shqipëri dhe trendet e zhvillimit të tij” të drejtuar nga Kleti Kaprata, Mirgena
Emini, Credins Bank; “Banka si institucion - struktura organizative, funksionet, produktet dhe shërbimet bankare” të drejtuar nga
Manjola Angoni, Alpha Bank Albania; “Kujdesi ndaj klientit” drejtuar nga Rovena Balla (Klosi), Credins Invest; “Sfidat e punësimit
dhe karriera në sektorin bankar” të drejtuar nga Migena Hoxhallari dhe Lutjana Konomi, First Investment Bank; “Përgatitja për
një intervistë pune”, të drejtuar nga Jetmira Hysenaj dhe Jonida Alite, Partnerët Shqipëri; “Aftësitë në punë dhe përshtatja në
ambjentin e punës” të drejtuar nga Skerdi Buhuri, OTP Bank.

9 Prill 2019, Partnerët Shqipëri priti
një nga takimet e rrjetit ANFE, ku
u diskutua për “Javën Globale të
Parasë”, organizimin e një tryeze
pune me gazetarët e ekonomisë në
vend, si dhe çështje të tjera në këtë
drejtim.

ANFE

ALBANIAN NETWORK OF FINANCIAL EDUCATION

RRJETI SHQIPTAR PËR EDUKIMIN FINANCIAR
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Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

LevizAlbania është një projekt që synon të forcojë demokracinë vendore në
Shqipëri përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve si
kampionë të demokracisë për një qeverisje vendore cilësore. LevizAlbania
është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)
që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare të suksesshme:
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për
Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-Plan.
Projekti ka hyrë në fazën e dytë (2019-2023), përmes së cilës do të synojë
të përmirësojë dhe forcojë më tej demokracinë vendore duke mbështetur
nismat e aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale.

LevizAlbania
Demokracia Vendore në Veprim

2019
Rezultatet Kryesore të LevizAlbania (Faza 1 2015-2019)

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë
Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (SDC) që
implementohet
nga
konsorciumi
i
tre
organizatave shqiptare, "Fondacioni Shoqëria e
Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për
Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN Instituti
për Zhvillimin e Habitatit".

Në cilësinë e saj si anëtare e konsorciumit, Partnerët Shqipëri
zbaton drejtpërdrejti dy ndërhyrje strategjike në mbështetje të punës
së LevizAlbania, si pjesë e Shërbimeve Mbështetëse me Vlerë të
Shtuar (VASS). E para vjen në mbështetje të përfituesve të granteve
të LevizAlbania për zbatimin efektiv të projekteve të tyre, dhe e dyta
fokusohet në mobilizimin e të rinjve rreth çështjeve të demokracisë
vendore.
Mbi 141 përfaqësues të OShC-ve dhe individë, kryesisht grantmarrës
të Thirrjes 5, përfituan nga trajnimet online dhe në rajone, asistencat
individuale të përshtatura sipas nevojave dhe sesionet e rrjetëzimit të
organizuara nga Partnerët Shqipëri gjatë vitit 2019.

Sesion rajonal
rrjetëzimi, prill 2020

41% e Bashkive ofruan akses më të mirë në
informacion dhe transparencë
48% e Bashkive përmirësuan ofrimin e shërbimeve
publike në përgjigje të kërkesës së qytetarëve
44% e Bashkive përmirësuan ose krijuan mekanizmat
përgjegjës dhe llogaridhënës

LevizAlbania është një projekt inovativ i krijuar
për të pasur një efekt katalizator në demokracinë
vendore në Shqipëri. LevizAlbania zbatoi fazën e
parë të projektit 2015-2019 dhe prej Korrikut 2019
ka nisur implementimin e fazë së dytë 2019-2023.

44% e Bashkive përmirësuan proceset e pjesëmarrjes së
qytetarëve në vendimmarrje

TOTAL MATRICULATED STUDENTS

LEVIZALBANIA - FAZA 1 NË NUMRA

5

1298

Thirrje për
Aplikime

Aplikime të
mbërritura

10 592 %

5

Individë

OJF
24

15
7

Projekte Strategjike
Projekte “Reagimi Njësi Administrative
përmes Instrumentit
të mbuluara përmes
Shpejtë” të
Mundësues
mbështetura
projekteve të LA
Strategjik

6

13

9

27

23
15

9

Thirrja 1 Thirrja 2 Thirrja 3 Thirrja 4 Thirrja 5

PËRFITUESIT DIREKT

INSTRUMENTAT E LA NË FAZËN E 2-të (2019-2023)
Ndërhyrje me
bazë kërkese
(GRANTE)

Grante të
orientuara nga
veprimi; Nisma të
Veprimit
Komunitar (NVK);
Grante
Strategjikë;
Reagimi i Shpejtë

pjesëmarrje, janar - prill 2019

Do të shërbejnë për
të mbështetur
grantmarrësit dhe për
të bashkërenduar
veprimet e tyre, me
qëllim përmirësimin e
demokracisë vendore
në nivel ndërkomunitar dhe
kombëtar

Shërbime
Mbështetëse
me Vlerë të
Shtuar
(SHMVSH)

Organizatat JoFitimprurëre
Grupimet Informale

Qytetarët Aktiv

LEVIZALBANIA - TEORIA E NDRYSHIMIT ME 5 NIVELE
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Trajnime rajonale në Qeverisja me

1

2

3

4

5

Fuqizimi i aktorëve
lokalë dhe përmirësimi i
mjedisit aftësues

Qytetarët kërkojnë më
shumë transparencë,
përgjegjshmëri dhe
hapësirë për të ndikuar

Qytetarët ndërmarrin
veprime për të ndikuar në
politikë-bërjen dhe
vendimmarrjen

Qeverisja vendore
përgjigjet duke sjellë
ndryshimet pozitive dhe
përfitime për qytetarët

Modelet e suksesshme do
të promovohen me qëllim
përsëritjen e tyre në një
shkallë më të madhe

Kampi i Demokracisë
Vendore, mars 2019, Tiranë

Në prill 2019, LevizAlbania organizoi për të tretin vit radhazi #JavaDemokraciseVendore, një seri aktivitetesh informuese, ndërgjegjësuese dhe
advokuese për çështje që lidhen me qeverisjen vendore. Si pjesë e kësaj jave, tashmë një traditë e krijuar nga projekti LevizAlbania, u organizuan 6
debate lokale në 3 qytete, ku aktorët e shoqërisë civile diskutuan për pjesëmarrjen qytetare dhe advokimin për ofrimin e shërbimeve më të mira publike
nga njësitë administrative, sigurinë ushqimore, pjesëmarrjen e të rinjve dhe aktivizmin gjatë periudhës parazgjedhore 2019, etj.

LevizAlbania shpalli në shtator 2019, Thirrjen
për Aplikime Nr.6, drejtuar organizatave të
shoqërisë civile, individëve dhe për herë të
parë edhe grupeve informale të strukturuara.
Në këtë thirrje aplikuan 379 ide, të cilat
mbulonin 60 bashki të vendit nga 61 që
janë në total, duke përçuar mesazhin e një
shoqërie civile dhe aksioni qytetar gjithmonë
në rritje. Risia e kësaj thirrje ishte numri i lartë
i aplikimeve të paraqitura nga gra dhe vajza,
205 ose mbi 54%.
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LevizAlbania u sensibilizua dhe solidarizua
me qytetarët dhe familjet të cilat u prekën nga
tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit 2019. Projekti
vendosi në shërbim të aktorëve të shoqërisë civile
instrumentin “Reagimi i Shpejtë“, me synimin për
të kontribuar në adresimin e problematikave të
krijuara pas tërmetit dhe përmirësimit të situatës.

Vizitoni

www.levizalbania.al

Lëvizja Rinore - Një faqe e re për
Komunitetet Lokale është nisma më e re e
Partnerëve Shqipëri në kuadër të programit
VASS të LevizAlbania. Kjo iniciativë katër
vjeçare që nisi në vitin 2019, synon të krijojë
një lëvizje të të rinjve në të gjithë Shqipërinë,
duke i edukuar ata me një sens vullnetarizmi,
aktivizmi dhe përgjegjësie, si dhe forcimin e
marrëdhënieve midis të rinjve dhe komuniteteve
lokale drejt një demokracie më të fuqishme.
Gjatë 4 viteve, PSH do të organizojë në 12
qytetet kryesore të Shqipërisë, 24 kampe
me gjimnazistë. Të rinjtë që marrin pjesë në
këto kampe do të ndërtojnë aftësitë e tyre
se si të identifikojnë dhe zhvillojnë nisma
komunitare. Youth Speak out do të jetë një
aktivitet vjetor në formatin TEDX, i cili do të
promovojë aktivizmin dhe do të krijojë modele
midis të rinjve, të frymëzuar nga puna e
bashkëmoshatarëve të tyre. Në këtë event të
rinjtë që do të hartojnë dhe zbatojnë nisma si
pjesë e kampeve, do të ndajnë historitë e tyre
të suksesit para një audiencë të përbërë nga të
rinj por edhe vendimmarrës në nivel vendor.
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PARTNERITET OJF – QEVERISJE VENDORE: SË BASHKU PËR PJESËMARRJE MË EFEKTIVE
Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me PDCS
në Sllovaki, ndihmuan organizatat e shoqërisë
civile në të gjithë vendin, për të përmirësuar
mekanizmat ekzistues që sigurojnë transparencë
dhe përgjegjshmëri të qeverisjes vendore.
Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me PDCS,
ndihmuan organizatat e shoqërisë civile nga i
gjithë vendi dhe zyrtarët vendorë në 61 bashki,
për të zhvilluar dhe përmirësuar mekanizmat
ekzistues me pjesëmarrje, duke siguruar një
qeverisje vendore më të mirë dhe transparente
dhe partneritet më të lartë mes sektorëve.
Përmirësimi i të kuptuarit nga OJF-të dhe pushteti
vendor i mjeteve inovatore për promovimin e
demokracisë si transparenca, përgjegjshmëria
dhe pjesëmarrja, kontribuan në disa marrëveshje
afatgjata dhe ndryshime në praktikat e
bashkëveprimit të qeverisë vendore me grupet
komunitare.

Promovimi i Praktikave të Mira
Promovimi i gjashtë praktikave të mira nga Shqipëria dhe Sllovakia përmes rasteve studimore dhe videove, kontribuoi në të mësuarit nga njëri-tjetri mbi
strategjitë e qeverisjes me pjesëmarrje, rëndësinë e rolit të rojeve të OJF-ve në monitorimin e performancës së qeverisjes vendore dhe edukimin e qytetarëve
për t’u përfshirë në politikë-bërjen dhe vendim-marrjen vendore.

Kjo iniciativë mbështetet financiarisht nga Slovak Aid – Asistenca Zyrtare për Zhvillim e Republikës së Sllovakisë.
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Çmimi “Pëllumbi i Bardhë”
Puna e bërë dhe përfshirja me aktorë të ndryshëm në 61 bashki, i dhanë Partnerëve një mundësi të
shkëlqyer për të parë nga afër një angazhim të jashtëzakonshëm të aktorëve të shoqërisë civile në
përpjekjen e tyre për një qeverisje transparente dhe të përgjegjshme në Shqipëri.

Çmimi “Pëllumbi i Bardhë” për guxim
civil të treguar në nisma për qeverisje
transparente dhe llogaridhënëse iu
dha Institutit Shqiptar të Shkencave
me motivacionin: “Për kontributin
unik për rritjen e transparencës së
transaksioneve publike nëpërmjet
ngritjes së platformës opencorporates.
al“.

Çmimi “Pëllumbi i Bardhë” u hartua si një mënyrë simbolike për të njohur këto përpjekje të kurajos
dhe angazhimit qytetar në emër të përfitimit publik.

Çmimi “Pëllumbi i Bardhë” për sinjalizimin
e rasteve të korrupsionit në nivel lokal
dhe kombëtar iu dha Birn Albania
me motivacionin: “Për guximin civil,
profesionalizmin dhe objektivitetin e
treguar në raportimet investigative të
temave me impakt të gjerë në publik si:
shitblerja e pronave në bregdet, çështja
ARMO etj”.

Çmimi “Pëllumbi i Bardhë” për guxim
civil të treguar në nismat për qeverisje
transparente dhe llogaridhënëse iu dha
EcoAlbania me motivacionin: “Për
këmbënguljen dhe kontributin e dhënë
në mbrojten e pasurive ujore të vendit,
veçanërisht për ndërmarrjen e nismës
në mbrojtje të lumit Vjosë dhe ngritjen e
çështjes në nivel ndërkombëtar”.

RAPORT VJETOR 2019
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PRAKTIKAT MË TË MIRA NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHOQËROR
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), që prej vitit 2017, ka
filluar zbatimin e Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Askush
Të Mos Mbetet Pas”, i cili po mbështet zbatimin e vizionit të ri të sektorit të
shërbimeve shoqërore në Shqipëri, në përputhje me Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm (OZHQ) dhe aspiratat e vendit për integrim në Bashkimin Evropian.
Një ndër rezultatet e pritshme të ndërhyrjeve të Programit “Askush Të Mos Mbetet
Pas” është që bashkitë në Shqipëri të menaxhojnë në mënyrë efektive ofrimin
e shërbimeve të kujdesit shoqëror dhe të promovojnë përfshirjen sociale. Për të
përmbushur këtë synim, programi do të kontribuojë drejt rritjes dhe përshkallëzimit
të kapaciteteve të bashkive për të ofruar ato shërbime sociale që kanë treguar
efektivitet.

Për këtë qëllim, Partnerët Shqipëri e kontraktuar nga UNDP, punoi për
identifikimin, dokumentimin dhe promovimin e praktikave të mira në
ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror për individët, familjet dhe
grupet në nevojë në Shqipëri. Identifikimi i praktikave u krye përmes
një procesi të hapur dhe gjithëpërfshirës aplikimi për të gjithë ofruesit
e shërbimeve publikë dhe jopublikë.
Nga të gjitha praktikat e paraqitura, një juri ekspertësh përzgjodhi
12 praktikat më të mira, të cilat do të bëhen pjesë e Katalogut të
Praktikave të Mira, si dhe do të marrin pjesë në Konkursin Kombëtar
ku tre praktikat më të mira do të marrin një çmim simbolik.

Nga sesionet informuese me ofruesit e shërbimeve në Vlorë dhe Shkodër,
nëntor 2019
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Ky studim ofron një hartëzim të
rrjeteve të OSHC-ve në Shqipëri
duke vlerësuar kapacitetet e tyre dhe
nevojat e zhvillimit. Ai shërben për
të ofruar informacion, ngritur pyetje
dhe për të nisur një diskutim rreth
rrjeteve në kontekstin e zhvillimit.

Raporti vlerëson aftësinë
organizative të sektorit, nevojat e
tij dhe sfidat e zhvillimit. Ai ofron
informacione specifike mbi nevojat
për trajnim dhe asistencë teknike të
identifikuara nga vetë OShC-të.

Raporti prezanton gjetjet e matjes së
kuadrit mundësues ligjor dhe praktik
për zhvillimin e shoqërisë civile.
Ky është raporti i 6-të i kryer në
Shqipëri. Ai është pjesë e një serie
raportesh që kryhen në shtatë vende
të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi.
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Në Shqipëri, platformat
Crowdfunding janë pak të
eksploruara nga sektori i shoqërisë
civile, por jo vetëm. Ky punim
ofron informacione mbi platformat
kryesore të përdorura në nivel
global, llojin e fushatave që
ato mbështesin dhe arranxhimet
financiare që lidhen me to.

Ky punim ofron një përmbledhje
sintetike të paketës ligjore
që rregullon veprimtarinë e
ndërmarrjeve sociale në Shqipëri. Ai
thekson pengesat kryesore në këtë
kornizë të re ligjore bazuar edhe në
një analizë krahasuese me praktikat
më të mira në ekosistemin e NS në
Bashkimin Evropian dhe Ballkanin
Perëndimor.

Ky hulumtim eksploron tipologjinë e
sipërmarrjeve sociale në Shqipëri,
ofron informacion dhe të dhëna për
instrumentet kryesore financiarë, si
dhe sfidat e zhvillimit të këtij sektori.
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PUBLIKIMET
Sipërmarrjet sociale dhe ekosistemet
e tyre në Evropë - Raporti për
Shqipërinë, ofron një përmbledhje
të peisazhit të sipërmarrjeve sociale
në Shqipëri bazuar në informacionin
e disponueshëm deri në korrik
2019. Raporti për Shqipërinë është
përgatitur nga Partnerët Shqipëri.
Ai përshkruan bazat dhe shtysat e
zhvillimit të sipërmarrjeve sociale
në vend, si dhe evolucionin e tyre
konceptual dhe ligjor.

Ky studim i Partnerëve Shqipëri në
kuadër të projektit RisiAlbania, synon
të forcojë kuptimin mbi çështjet e
papunësisë së migrantëve të rinj të
brendshëm, me një perspektivë të
veçantë gjinore.

Vështrim mbi #Filantropinë
është një buletin tremujor
që paraqet të rejat më
të fundit dhe zhvillimet e
veprimtarisë filantropike në
Shqipëri dhe jashtë saj.
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Ky punim diskuton mbi ekosistemin
italian të sipërmarrjeve sociale, llojin
dhe madhësinë e tyre, kornizën
ligjore së bashku me evolucionin e
tyre historik dhe nxjerr në pah disa
nga praktikat më të mira italiane në
këtë drejtim.

Ky raport ofron një panoramë të
situatës në lidhje me pjesëmarrjen
politike, sociale dhe ekonomike të të
rinjve bazuar në një grup treguesish
të paracaktuar.
Ai shërben si udhëzues për
rekomandime në fushën e politikave
të cilat janë të bazuara në fakte,
si dhe për iniciativa advokuese të
Rrjetit Youth Bank Hub lidhur me
pjesëmarrjen rinore.

Faktet mbi Aktivitetin Filantropik pasqyron
veprimtarinë filantropike në Shqipëri gjatë
vitit 2019.
Raporti analizon sektorët kryesorë dhe
kauzat e mbështetura, natyrën dhe vlerën e
dhurimeve, mbulimin gjeografik dhe natyrën
e donatorëve dhe përfituesve.

Sipërmarrjet e gjelbërta
të mbështetura prej vitit
2012 dhe impakti i tyre
në punësim dhe zhvillimin
ekonomik.

Raporti vjetor 2018, një
pasqyrë e veprimtarisë
së PSH, përfituesve e
mbështetësve gjatë vitit
paraardhës.

Një prezantim i Fituesve
të Çmimit të
Filantropisë ndër vite.

Për një shoqëri më të zhvilluar është një gazetë tremujore e shpërndarë në mënyrë elektronike
tek të gjithë bashkëpunëtorët dhe mbështetësit tanë, e aksesueshme edhe përmes faqes së
internetit të PSH. Në vitin 2019, gazeta u ridizenjua në formën e një përmbledhje dy-mujore.
Gjithashtu, prej nisjes së funksionimit të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile
në Shqipëri, një buletin informativ publikohet nga QKB, i cili mbulon një gamë të gjerë
zhvillimesh në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, rajon dhe në botë.
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PROGRAMET E PARTNERËVE SHQIPËRI NË FOKUSIN E MEDIAS
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FINANCAT

*Buxheti i drejtpërdrejtë i manaxhuar nga Partnerët Shqipëri, duke përjashtuar projektet
LevizAlbania dhe RisiAlbania.
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www.partnersalbania.org
partners@partnersalbania.org

