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Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Juliana Hoxha

Drejtore

Viti 2021 shënoi 20 vjetorin e 
Partnerëve Shqipëri!
Ky përvjetor erdhi në vitin e dytë të 
pandemisë globale të Covid-19, kur 
“adaptueshmëria” ishte një nga termat 
më të folur dhe më të diskutuar. 

Dhe për ne në Partnerët Shqipëri, ishte koha për të reflektuar 
mbi të kaluarën, për të bërë një bilanc të rezultateve dhe 
sfidave dhe për të ndërtuar shpresën për të ardhmen brenda 
ekipeve dhe përfituesve tanë, si mënyra për të përballuar kohët 
e vështira.

Jemi krenarë të shohim sesi advokacia jonë kolektive në këto 
20 vite ka shënuar arritjet kryesore në mjedisin mundësues për 
sektorin jofitimprurës në Shqipëri duke përfshirë regjimin fiskal, 
praktikat pjesëmarrëse, formalizimin e dialogut me institucionet 
shtetërore, zhvillimin e filantropisë, sipërmarrjes sociale dhe 
shumë të tjera.

Puna e Partnerëve Shqipëri në drejtim të ngritjes së 
kapaciteteve, duke përqëndruar 45% të nivelit të përpjekjeve 
të saj në trajnime, asistenca individuale dhe mentorime, vizita 
shkëmbimi dhe mësimi, është një dëshmi e angazhimit të 
Partnerëve Shqipëri për të shërbyer në mënyrë efektive si një 
qendër burimore për sektorin jofitimprurës.

Në 20 vjet, Partnerët Shqipëri ka bërë përpjekjet maksimale  
për të qëndruar në krye të kurbës së zhvillimit duke prezantuar 
dhe mbështetur praktika novatore për sektorin e OJF-ve në 
vend. Inovacioni ynë social vazhdon të ndihmojë sektorin në 
zhvillimin e zgjidhjeve efektive për të adresuar çështje urgjente 
organizative dhe shoqërore.

Në të njëjtën frymë, ne vazhduam punën tonë edhe në 
vitin 2021 duke prezantuar metodologji të reja, procese 
bashkëpunuese dhe zgjidhje TIK në çdo punë programatike 
tonën. Pra, për të siguruar një mjedis më të favorshëm 
për shoqërinë civile, Partnerët Shqipëri së bashku me një 
grup organizatash lançuan Kodin e Standarteve të OJF-
ve në Shqipëri, i cili pritet të rrisë transparencën dhe 
përgjegjshmërinë e sektorit.

Fushata jonë pioniere e kërkimit ligjor, edukimit dhe 
ndërgjegjësimit dhe metodologjia e parë e vlerësimit të rrezikut 
të financimit të terrorizmit për OJF-të, pritet të lehtësojnë 
mbikëqyrjen dhe barrën administrative nga agjencitë shtetërore.

Në fushën e filantropisë, Partnerët Shqipëri po prezanton 
konceptin e ri të fondacioneve komunitare si një mekanizëm 
efektiv për të lidhur institucionet filantropike dhe individët me 
kauzat lokale që kanë rëndësi për ta. Falë një partneriteti të 
gjatë me një nga institucionet bankare në Shqipëri, u lançua 
platforma e parë e financimit crowdfunding në vend.

Ne avancuam ndihmën tonë për zhvillimin e sipërmarrjes duke 
lançuar Dua Partner Invest, platformën e parë që bashkon 
anëtarët e ekosistemit të sipërmarrjes nga Ballkani Perëndimor, 
duke përfshirë startupe, investitorë dhe konsulentë. Misioni i DPI-
së është të rrisë rrjetëzimin dhe aksesin në financim për start-
upet dhe të shërbejë si një platformë mësimi dhe shkëmbimi.

Ne jemi të lumtur të shohim se si është zgjeruar lista jonë e 
donatorëve dhe mbështetësve, partneritetet me sektorin privat, 
anëtarësimi dhe ndërtimi i aleancave me rrjetet globale dhe 
rajonale. Kjo do të thotë mundësi të shtuara për ne që t’u 
shërbejmë përfituesve tanë dhe të arrijmë ndikim më të madh në 
një shkallë më të lartë, duke marrë pjesë në disa diskutime të 
agjendës globale.

Ndërsa hyjmë në dekadën e tretë të punës sonë dhe shikojmë 
drejt së ardhmes, misioni ynë do të vazhdojë të jetë suksesi i 
organizatave, individëve dhe institucioneve që mbështesim, 
të nxitur nga transparenca dhe llogaridhënia, partneritetet e 
hapura dhe mirëkuptimi i ndërsjellë.





EKIPIBORDI I DREJTORËVE

Neritan Kallfa
Kryetar

Mirjeta Emini
Përgjegjëse thesari

Klodiana Kapo
Sekretare

Alketa Skëndaj
Anëtare

Elira Sakiqi
Anëtare

Juliana Hoxha
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Drejtore

Manaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore për 
Shoqërinë Civile në Shqipëri

Drejtore e Programeve

Drejtore e Programeve

Manaxhere e Komunikimit

Manaxhere e Financës

Manaxhere Programi

Manaxhere Programi

Manaxhere Projekti

Manaxhere Projekti

Manaxhere Projekti 

Manaxhere e Granteve 

Oficere Finance 

Manaxhere e Prog. të Granteve– Levizalbania 

Manaxhere e Granteve Individuale – Levizalbania

Asistente Programi

Asistente Programi

Asistente e Zyrës

Logjistik

Mirëmbajtje
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Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

MJEDISI MUNDËSUES DHE ZHVILLIMI 
I QËNDRUESHËM I SHOQËRISË CIVILE

Ndërhyrjet 

•	 Monitorimi i Mjedisit Mundësues për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile

•	 Udhëheqja, lehtësimi i debatit ndërsektorial, 
dhe zhvillimi i opsioneve të politikave 
zhvillimore

•	 Parandalimi i pastrimit të parave dhe lufta 
kundër financimit të terrorizmit për OJF-të

•	 Mbështetje Financiare (grantdhënie) për 
sektorin

•	 Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë 
Civile në Shqipëri
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Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

QENDRA KOMBËTARE BURIMORE PËR SHOQËRINË CIVILE NË SHQIPËRI

w w w . r e s o u r c e c e n t r e . a l

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile është pjesë integrale e Partnerëve Shqipëri. Në tre vjet që prej krjimit të saj në 
2019, Qendra është kthyer në një pikë fokale për sektorin dhe më gjerë, në fushat:

SHËRBIME HELP DESK DHE INFORMACION
Në tre vjet, Qendra Kombëtare Burimore ka ofruar informacion dhe asistuar qindra organizata të shoqërisë civile përmes 
shërbimit Help Desk për sektorin, si online ashtu dhe pranë tre zyrave të saj rajonale në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. 

pyetje të OSHC-ve dhe kërkesa të adresuara  
studime, raporte vlerësimi dhe dokumente 
politikash relevante për sektorin e OSHC-ve në 
Shqipëri ndarë gjerësisht dhe publikuar  
thirrje për propozime / thirrje për aplikime për 
grante publikuar dhe ndarë me sektorin  
thirrje për pjesëmarrje në evente të rëndësishme 
dhe mundësi trajnimi e zhvillimi kapacitetesh në 
vend dhe jashtë tij

iniciativa ligjore të qeverisë të ndara për 
konsultim në sektor  
iniciativa advokuese të OSHC-ve dhe grupimeve/
rrjeteve të promovuara

720
90

240

390

35

45
Rrjetëzim i OSHC-ve

evente publike rrjetëzimi 

pjesëmarrës
7

850 

Direktoria e OJF-ve 
në Shqipëri

DIALOG SEKTORIAL DHE NDËRSEKTORIAL DHE INICIATIVA ADVOKUESE 

Qendra Kombëtare Burimore ka lehtësuar dialogun mes sektorit dhe institucioneve publike për disa çështje me rëndësi 
të veçantë si dhe përpjekje advokuese lidhur me çështje të rëndësishme si: mjedisi mundësues për shoqërinë 
civile, pjesëmarrja e OSHC-ve në politikëbërje, rritja e rolit të OSHC-ve në procesin e integrimit të vendit në BE, 
diversifikimi i burimeve të financimit për OSHC-të, etj.

https://resourcecentre.al/
www.resourcecentre.al
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Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

KRIJIMI I MEKANIZMAVE PËR NJË SEKTOR TË SHOQËRISË CIVILE MË 
TRANSPARENT, TË PËRGJEGJSHËM E TË BESUESHËM PËR PUBLIKUN

Përgjatë viteve 2019-2021, Qendra Kombëtare Burimore ka lehtësuar procesin  për hartimin e Kodit të Standardeve për 
OJF-të në Shqipëri, një iniciativë e hershme e Partnerëve Shqipëri, që u ri-prezantua në sektor në vitin 2021 me qëllim 
krijimin e një mekanizmi vetëvlerësues që kontribuon në rritjen e standardeve të veprimtarisë së OSHC-ve, transparencën, 
përgjegjshmërinë dhe mirëqeverisjen e tyre. 

200  OSHC pjesëmarrëse në sesione informimi dhe diskutimi mbi iniciativën 

110  OSHC pjesëmarrëse në 4 takime konsultuese rajonale për draft Kodin 

   16  OSHC anëtarë të grupit të punës për hartimin e Kodit 

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri
 
 4 parime  7 angazhime 
 16 OJF themeluese të Kodit të Kodit 

të Standardeve dhe anëtarët e parë të tij 

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË OSHC-VE
Bazuar në vlerësime të përvitshme të nevojave të sektorit si dhe në kërkesa të organizatave apo nevoja që lindin nga 
zhvillimi i dinamikave në sektor dhe jo vetëm, Qendra Kombëtare Burimore në tre vite ka ofruar një sërë programesh 
trajnimi dhe asistence.

Trajnime/Sesione informimi 

1975
1500
1360

149
15

 

Akademia e OJF-ve

63 
55
48

33
165 

9 

Programi i Asistencës për 
Rrjetet dhe Koalicionet 

10
110

50

pjesëmarrës 
vajza dhe gra 
pjesëmarrës nga OSHC 
jashtë Tirane

leksione 

sesione mentorime 

vizita studimore 

pjesëmarrës
vajza & gra
pjesëmarrës nga OSHC  
jashtë Tirane
ditë 
tema 

rrjete/koalicione

organizata anëtare
sesione mentorimi 
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Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

KODI I STANDARDEVE PËR OJF-TË
Pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi midis organizatave të shoqërisë civile në të gjithë vendin, u 
lancua Kodi i Standardeve për Organizatat Jofitimprurëse në Shqipëri, një set prej 4 parimesh bazë dhe 7 angazhimesh, që synon 
të udhëheqë mënyrën se si organizatat kryejnë punën e tyre dhe ndërmarrin veprime për përmirësimin e rezultateve të kësaj pune 
në të ardhmen. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile luan rolin e sekretariatit të Kodit.

Partnerët Shqipëri përgjatë 2021 zbatoi një program për 
fuqizimin e sektorit, duke ndihmuar OShC-të në ngritjen e 
standardeve të tyre të punës si dhe në përdorimin e metodave 
alternative të mbledhjes së fondeve, drejt një qëndrueshmërie 
më të madhe financiare dhe organizative. 

 40 programe trajnimi mbi parimet dhe angazhimet 
e Kodit të Standardeve, me përfaqësues të 588 
organizatave nga i gjithë vendi.

 
 30 OJF u asistuan për përmirësimin e standardeve të 

tyre organizative nëpërmjet një programi mentorimi të 
përshtatur sipas nevojave, pas të cilit 12 OJF shprehën 
interesin për anëtarësim në Kod dhe janë në proces 
vlerësimi.

 4 Forume Rajonale online me 180 OSHC dhe rrjete 
nga Ballkani Perëndimor, për të ndarë dhe reflektuar 
mbi eksperienca rajonale dhe globale ekzistuese,  mbi 
mekanizmat vetërregullues të OSHC-ve si dhe Fondacionet 
Komunitare, sfidat dhe zhvillimet më të fundit.

 6 sesione informuese me rreth 100 organizata, dhe 8 
programe trajnimi me 90 organizata, mbi platformën 
e parë Crowdfunding shqiptare smile.al, si një burim 
alternativ financimi që u vjen në ndihmë rritjes dhe 
qëndrueshmërisë financiare të organizatave. 

 18 OSHC të mentoruara dhe asistuara për aplikimin 
në platformën smile.al në mbështetje të nismave të tyre 
komunitare si dhe krijimin dhe prodhimin e 7 videove 
promovuese. 

 4 evente rajonale OJF - Biznes Speed Dating në Tiranë, 
Korçë, Shkodër dhe Vlorë me qëllim krijimin e urave të 
bashkëpunimit dhe eksplorimin e mundësive konkrete të 
partneritetit mes dy sektorëve, me 143 përfaqësues nga 
biznesi dhe OJF.

Standards4npo.al është një mekanizëm online që u krijua 
për t’u ardhur në ndihmë organizatave duke u mundësuar 
një vlerësim paraprak dhe të shpejtë të praktikave dhe 
standardeve të punës dhe manaxhimit të tyre, si dhe duke 
ofruar sugjerime për përmirësim, përkundrejt zbatimit të 
parimeve dhe angazhimeve të Kodit të Standardeve. Ky 
mekanizëm është i aksesueshëm në shqip dhe anglisht, në web 
https://standards4npo.al/  dhe si aplikacion mobile në App 
Store dhe Playstore. 

http://standards4npo.al/
https://resourcecentre.al/sq/rritja-e-pergjegjshmerise-se-oshc-ve/
https://partnersalbania.us10.list-manage.com/track/click?u=c5dde1d263ab503d3e203d9c0&id=8856d1e10f&e=5213b2ee34
https://play.google.com/store/apps/details?id=al.standards4npo.app
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Nga trajnimet dhe eventet rajonale OJF-Biznes Speed dating të zhvilluara gjatë vitit 2021.
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Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qendrueshëm i Shoqërisë Civile

PARANDALIMI I KUFIZIMEVE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË EMËR 
TË PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTËS KUNDËR FINANCIMIT TË 
TERRORIZMIT NË SHQIPËRI
Në vazhdimësi të punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për veprimtarinë e organizatave jo-fitimprurëse në vend, 
gjatë vitit 2021 Partnerët Shqipëri ka ndërmarrë përpjekjen e parë në vend për parandalimin e masave kufizuese për organizatat 
e shoqërisë civile në emër të parandalimit të pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit, dhe për të siguruar 
se shoqëria civile në Shqipëri është e angazhuar në mënyrë proaktive në debatin mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimin e terrorizmit, si dhe për të advokuar mbi kufizimet për OJF-të në kuadër të PPP/FT.

Në vitin e parë të saj, kjo iniciativë e realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave 
dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, u fokusua në tre drejtime kryesore:

Hartëzim dhe analizë e kuadrit 
ligjor dhe rregullator që rregullon 
veprimtarinë e OJF-ve në kuadër të 
parandalimit të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit, si dhe 
pajtueshmërinë e masave të ndërmarra 
nga shteti shqiptar me Rekomandimin 
8 dhe Notën Shpjeguese të Grupit të 
Posaçëm të Veprimit Financiar (FATF) 
për organizatat jo-fitimprurëse. Raporti i 
detajuar i përgatitur në shqip dhe anglisht 
është publikuar dhe ndarë gjerësisht tek 
të gjithë aktorët e interesit. 

Fushatë e gjerë informuese, edukuese 
dhe ndërgjegjësuese për sektorin dhe 
më gjerë rreth kësaj çështjeje, e cila 
përfshiu: 
(1) organizimin e një serie tryezash 
diskutimi gjatë të cilave rreth 140 
përfaqësues të OJF-ve u informuan mbi 
gjetjet e raportit, dhe patën mundësi 
të diskutonin lidhur me to me drejtuesit 
e dy institucionave përgjegjëse për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit në sektorin e 
OJF-ve, si: Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e 
Parandalimit të Pastrimit të Parave. 
Diskutimi mbi këto çështje të ndjeshme 
për sektorin, u shtri edhe më gjerë në 
një event rajonal të organizuar nga 
Partnerët Shqipëri në bashkëpunim 
me organizatat partnere në rajon, me 
pjesëmarrjen e OJF-ve nga gjithë vendet 
e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. 
(2) Prodhimin e një serie materialesh 
informuese që shpjegojnë strukturat 
kombëtare dhe ndërkombëtare, parimet 
e qasjes së bazuar në risk në rregullimin 
e sektorit të OJF-ve, efektet penguese 
të mbi-rregullimit të sektorit në punën e 
OJF-ve, etj. 
(3) Prodhimin dhe transmetimin në 
televizionet kombëtare të tre spoteve 
informuese dhe ndërgjegjësuese. 

Hartimi i Metodologjisë së Vlerësimit 
të riskut të OJF-ve ndaj Financimit të 
Terrorizmit, në përputhje me kërkesat 
e Rekomandimit 8 për Organizatat 
Jofitimprurëse dhe IO.10 (Immediate 
Outcome 10) të FATF (Financial Action 
Task Force). 

Hartimi dhe zbatimi i kësaj metodologjie 
nga institucionet përgjegjëse do të 
ndihmojë në identifikimin e atyre 
kategorive të OJF-ve që mund të jenë 
në risk për t’u prekur nga financimi 
i terrorizmit, kuptimin e natyrës së 
rreziqeve ndaj OJF-ve, dhe rishikimin e 
përshtatshmërisë së masave me qëllim 
marrjen e veprimeve proporcionale 
dhe efektive për të adresuar rreziqet e 
identifikuara. 

https://partnersalbania.org/programs/hub-informues-lidhur-me-parandalimin-e-pastrimit-te-parave-dhe-luften-kunder-financimit-te-terrorizmit-per-ojf-te/
https://partnersalbania.org/programs/hub-informues-lidhur-me-parandalimin-e-pastrimit-te-parave-dhe-luften-kunder-financimit-te-terrorizmit-per-ojf-te/
https://partnersalbania.org/programs/hub-informues-lidhur-me-parandalimin-e-pastrimit-te-parave-dhe-luften-kunder-financimit-te-terrorizmit-per-ojf-te/
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Ky proces po zbatohet nëpërmjet një qasje të strukturuar dhe 
pjesëmarrëse me OJF-të, komunitetet fetare dhe institucionet 
shtetërore përgjegjëse. 

Për këtë qëllim, gjatë 2021 u realizua një sondazh me 
përfshirjen e 153 OJF-ve, dhe është mbledhur informacion 
nga institucionet shtetërore dhe ato financiare, të cilat do 
t’i shërbejnë hartimit të metodologjisë. Është ngritur Grupi 
Mbikqyrës i Metodologjisë me përfaqësues nga institucionet 
shtetërore, komunitetet fetare dhe OJF-të, i cili zhvilloi dhe 
takimin e tij të parë në muajin dhjetor. Ky proces pritet të 
përfundojë në mesin e vitit 2022. 

Partnerët Shqipëri do të vazhdojë përpjekjet e saj në këtë 
drejtim, me aktivitete të tjera me sektorin gjatë vitit 2022 e në 
vazhdim.

MATRICA E MONITORIMIT TË 
MJEDISIT MUNDËSUES PËR 
ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE - 
RAPORTI PËR SHQIPËRINË

Partnerët Shqipëri në 
bashkëpunim me Qendrën 
Kombëtare Burimore për 
Shoqërinë Civile përgatiti 
dhe publikoi Raportin e 
Matricës së Monitorimit mbi 
Mjedisin Mundësues për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile 
për vitin 2020. 

Ndër gjetjet e tij, evidentohet 
se disa nisma të rëndësishme 
ligjore, pjesë e paketës së 
Parandalimit të Pastrimit 
të Parave / Luftës kundër 
Financimit të Terrorizmit, 

përfshirë ligjin e ri “Për Regjistrimin e Organizatave Jo-
Fitimprurëse”, u përgatitën përmes një procesi jo-përfshirës, 
duke mos marrë parasysh rekomandime të rëndësishme nga 
organizatat e shoqërisë civile, duke kufizuar kështu lirinë e 
organizimit dhe veprimtarinë e OSHC-ve.  

Raporti për Shqipërinë është pjesë e një serie raportesh 
në vendet e Ballkanit Perëndimor, në kuadër të projektit 
“Mbrojtja e Hapësirës Qytetare - Hubi rajonal për shoqërinë 
civile”, zbatuar nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë 
Civile, pjesë e të cilit është Partnerët Shqipëri. 

Hub-i kontribuon në rritjen e bashkëpunimit dhe 
qëndrueshmërisë së OSHC-ve në vendet e Ballkanit 
Perëndimor duke i fuqizuar ato në ndërmarrjen e nismave 
inovatore për krijimin e mjedisit mundësues dhe praktikave 
lidhur me transparencën dhe llogaridhënien e tyre. 

Nga takimi i parë i Grupit Mbikqyrës të hartimit të Strategjisë, dhjetor 2021

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/06/Albania-Country-Report-2020-AL-1.pdf
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PROGRAMI I SHOQËRISË CIVILE PËR SHQIPËRINË DHE KOSOVËN

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri përmes nismës “PO-Integrimit të minoriteteve 
kombëtare në Shqipëri” do të kontribuojë në sigurimin e një hapësire për pakicat 
kombëtare që jetojnë në Shqipëri përmes promovimit të identitetit, kulturës dhe traditës 
së tyre si dhe nxitjes së dialogut ndërkulturor. Angazhimi i publikut, veçanërisht i të 
rinjve, kundër paragjykimeve racore dhe qëndrimeve intolerante si dhe advokimi me 
institucionet përgjegjëse për zhvillimin e masave kundër diskriminimit të pakicave 
kombëtare, janë disa nga ndërhyrjet që do të ndërmerren si pjesë e kësaj iniciative. 

Lëvizja “MJAFT!” nëpërmjet nismës “Përgjegjshmëria, Teknologjia dhe Hapja 
Institucionale në Shqipëri - ActionALBANIA” do të kontribuojë në qeverisjen e mirë 
përmes nxitjes së transparencës së institucioneve në drejtim të informimit publik 
si dhe forcimin e pjesëmarrjes së aktorëve të shoqërisë civile dhe të të rinjve në 
veçanti në procesin e sundimit të ligjit. Vlera e shtuar e kësaj nisme është mbledhja 
dhe bërja publike e të dhënave të performancës së institucioneve publike shqiptare 
në përmbushjen e standardeve ndërkombëtare të qeverisjes së mirë, në një format 
“opendata”. 

Për fi tuesi t e granteve të programit gjatë 2021

Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën (2018-2022) 
zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me 
organizatë partnere Partnerët Shqipëri. 
Programi mbështet pjesëmarrjen demokratike dhe zhvillimin e një shoqërie 
civile të fuqishme dhe aktive në Shqipëri dhe Kosovë, duke mbështetur 
OJF që çojnë 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, dhe lufta kundër korrupsionit. 
Që prej 2018, në kuadër të këtij programi, Norvegjia ka mbështetur me 
rreth 1.5 milion euro, 46 projekte të organizatave të shoqërisë civile në 
Kosovë (27) dhe Shqipëri (19). 

Z. Henrik Width, Zëvendës Ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë 
në një takim me organizatat përfituese të thirrjes së tretë të Programit, 5 nëntor 
2021

http://partnersalbania.org/News/programi-i-shoqerise-civile-per-shqiperine-dhe-kosoven/
https://partnersalbania.org/News/programi-i-shoqerise-civile-per-shqiperine-dhe-kosoven/
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Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevoje” Fushë-Arrëz (QSNNN) 
përmes një serie programesh trajnimi, fushate të gjerë informimi dhe 
ndërgjegjësimi si dhe angazhimit të mbi 300 të rinjve në rajonin e Pukës dhe 
Fushë-Arrëzit, do të kontribuojë në edukimin e gjerë publik dhe përfshirjen në 
procese advokuese në nivel vendor mbi hartimin e politikave të mira mjedisore 
lokale dhe zbatimin e Objektivave Mjedisorë të Zhvillimit të Qendrueshëm.   

 

Instituti Shqiptar për Kërkime Ligjore dhe Territoriale – ALTRI po punon për 
përmirësimin e mjedisit mediatik për të garantuar një politikë të tolerancës zero 
ndaj frikësimit dhe sulmeve ndaj gazetarëve. Nisma konsiston në realizimin e 
një studimi të rasteve bazuar në evidenca, tryeza diskutimi me grupet e interesit 
(gazetarë, policia, gjyqtarë, prokurorë, OJF që operojnë në fushën e medias), 
fushatë sensibilizimi dhe advokimi me institucionet e targetuara (parlamenti, 
qeveria, institucionet e pavarura), për të dhënë rekomandime se si të promovohet 
dhe garantohet liria e shprehjes. 

Qendra “STREHA” është qendra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në 
ndihmë komunitetit LGBTI+ në rastet e emergjencave në aspektin e strehimit. 
Përmes nismës “Përmirësimi i situatës së personave LGBTI+ në Shqipëri”, Qendra 
po punon për fuqizimin e tyre dhe ndryshimin e stereotipeve negative të lidhura 
me komunitetin LGBTI+. Kjo do të arrihet nëpërmjet informimit të ofruesve të 
shërbimeve ndaj të drejtave të këtij komuniteti; trajnimit dhe mentorimit për ofrimin 
e shërbimeve të duhura; punës me institucionet kyçe me synim rritjen e aksesit të 
tyre në tregun e punës dhe informimit të gjerë publik mbi respektimin e të drejtave 
të njeriut me qëllim përmirësimin e perceptimeve mbi komunitetin LGBTI+ në 
Shqipëri.
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INICIATIVA ADVOKUESE NË MBËSHTETJE DHE ME PJESËMARRJEN E SEKTORIT

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi në datën 24 shkurt 2021 një seancë 
dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, ndonëse kërkesa për 
realizimin e saj ishte bërë që në tetor 2020. Një grup prej 119 organizatash nën drejtimin e PSH, nxorën një deklaratë publike 
ku i rekomanduan kuvendit të dërgojë për opinion ligjor në komisionin e Venecias projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” dhe të 
shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës.

Në vijim të të gjithë reagimeve në lidhje me procesin nëpër të cilin ka 
kaluar Projektligji “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, grupi 
i organizatave lançuan një thirrje publike para votimit të tij në seancën 
plenare të datës 24 qershor 2021. Gjithsesi, projektligji u votua në këtë 
seancë, duke treguar dështimin e Kuvendit të Shqipërisë për të reflektuar 
mbi shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile. Argumentat që u dhanë 
në foltoren e Kuvendit për përfshirjen e shoqërisë civile në konsultim dhe 
marrjen parasysh të rekomandimeve nuk reflektonin atë çka realisht ndodhi 
me këtë proces. 

Në gusht 2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor doli me një njoftim për shtyp në 
të cilin shprehu pamundësinë e tij për të dalë me një datë për krijimin e 
rregjistrit elektronik në përmbushje të detyrimeve të krijuara nga Ligji nr.80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”,  
neni 52/3 i tij, i cili kërkonte përcaktimin e datës për funksionimin e sistemit të regjistrimit të OJF-ve nga KLGJ brenda 30 gusht 
2021.

Ky pozicion konfirmoi edhe njëherë atë çka ishte artikuluar me shqetësim nga ana e grupimit të shoqërisë civile si pjesë e 
diskutimeve dhe konsultimeve me institucionet, që procesi për hartimin dhe miratimin e ligjit ka qenë i nxituar, jo mirë planifikuar 
dhe pa përfshirjen e institucioneve përgjegjëse për zbatimin e tij, në këtë rast konkretisht lidhur me krijimin dhe menaxhimin e 
regjistrit elektronik të OJF-ve.
 

NXITJA E BASHKËPUNIMIT RAJONAL DHE E REAGIMEVE TË POLITIKAVE NË 
KOHË KRIZASH
Kjo iniciativë do të ofrojë një panoramë të përgjithshme të gjendjes aktuale të ndikimit të Covid-19 në fushën social-ekonomike në 
rajon, sipas këndvështrimit të të gjithë aktorëve të përfshirë, duke kontribuar kështu në ndarjen e eksperiencave dhe sfidave, dhe 
promovimin e praktikave të suksesshme të përshtatshmërisë në përgjigje të përhapjes së Covid-19.

Gjithashtu, synohet të dilet me rekomandime që do të rrisin efektivitetin e politikave në adresimin e problemeve të grupeve të 
ndryshme të synuara, si dhe zvogëlimin e efekteve të krizës politike-sociale-ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Iniciativa 
drejtohet nga Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me organizata partnere në Ballkanin Perëndimor: Iniciativat Qytetare në Serbi, 
Fondacioni Kosovar i Shoqërisë Civile, MCIC në Maqedoninë e Veriut, CRNVO në Mal të Zi dhe Qendra për Nismat Qytetare në 
Bosnje – Hercegovinë. 

http://partnersalbania.org/News/deklarate-publike-i-rekomandohet-kuvendit-te-dergoje-per-opinion-ligjor-ne-komisionin-e-venecias-projektligjin-per-regjistrimin-e-ojf-ve/
http://partnersalbania.org/News/thirrje-publike-per-projektligjin-per-regjistrimin-e-organizatave-jofitimprurese/
http://partnersalbania.org/News/thirrje-publike-per-projektligjin-per-regjistrimin-e-organizatave-jofitimprurese/
http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-26-gusht-2021/
http://partnersalbania.org/News/nxitja-e-bashkepunimit-rajonal-dhe-reagimet-e-politikave-ne-kohe-krize
http://partnersalbania.org/News/nxitja-e-bashkepunimit-rajonal-dhe-reagimet-e-politikave-ne-kohe-krize
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ADAPTUESHMËRIA ORGANIZATIVE (RESILIENCE +)

Në vitin 2021, korniza Resilience + e zhvilluar nga Partners 
Global vijoi të zbatohej në 7 vende: Serbi, Gjeorgji, Senegal, 
Nigeri, Kenia, Tanzani dhe Ekuador.

Partnerët Shqipëri si pjesë e ekipit ndërkombëtar të trajnerëve 
punuan me tre organizata në Tanzani, duke i udhëhequr ato 
përmes procesit të vlerësimit të kapaciteteve të brendshme 
dhe analizës së ekosistemit, si dhe hartimit të udhërrëfyesit për 
adaptueshmërinë organizative.

Partnerët Shqipëri do të sjellë në vitin 2022 këtë model 
për sektorin jofitimprurës në Shqipëri, duke synuar rritjen e 
kapaciteteve të OSHC-ve për të parashikuar dhe për t’iu përgjigjur 
ndryshimeve të mundshme në mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm 
ku organizata operon.

PROGRAME TRAJNIMI DHE ASISTENCE PËR OJF-TË
Partnerët Shqipëri ofroi një program asistence për të rritur 
efektivitetin dhe cilësinë e projekteve të zbatuara nga dhjetë 
organizata nga mbarë vendi, përfitues të Programit të Granteve të 
Komisionit të Demokracisë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. 

Në kuadër të këtij programi, organizatat u asistuan me trajnime 
me fokus në Manaxhimin Financiar, Manaxhimin dhe Shkrimin 
e projekteve, Komunikimin Strategjik, Advokaci dhe Lobim, si 
dhe paralelisht me asistenca individuale me përfaqësues të 
organizatave përfituese rreth çështjeve të ndryshme që lidhen me 
zbatimin e projekteve respektive.

FORUMI KOMBËTAR “QEVERISJE PËR 
NDRYSHIM: PROPOZIME TË SHOQËRISË CIVILE”
Ky forum i organizuar nga Co-Plan, u konceptua si një platformë para-
elektorale, ku aktorë të shoqërisë civile nga sektorë të ndryshëm dhe me 
mandate të qarta përfaqësuese parashtruan problematika dhe propozime për 
ndryshim. Në sesionin e dytë tematik, Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerët 
Shqipëri dha një seri rekomandimesh lidhur me fuqizimin e shoqërisë civile në 
vend.

https://www.facebook.com/CoPLANTirana/videos/131647128766629
https://www.facebook.com/CoPLANTirana/videos/131647128766629
https://bit.ly/3kwBA05


SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI 
SOCIAL

Ndërhyrjet 

•	 Advokimi bazuar në evidenca për avancimin 
e kuadrit ligjor dhe rregullator në mbështetje 
të sipërmarrjes dhe inovacionit social 

•	 Mbështetja e zhvillimit të start-up-eve inovatore 
nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të integruara 

•	 Avancimi i axhendës zhvillimore të 
sipërmarrjes sociale në vend nëpërmjet 
përfshirjes në rrjete dhe në dialogun 
institucional në nivel evropian 

•	 Nxitja e punësimit dhe vetpunësimit të të rinjve 
dhe grave nëpërmjet programeve të aftësimit 
dhe mbështetjes për hyrjen në tregun e punës
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PLATFORMA DUA PARTNER INVEST
Në vijim të punës së saj disavjeçare në mbështetje të 
ekosistemit të start-upeve, Partnerët Shqipëri lançoi platformën 
Dua Partner Invest. Kjo platformë vjen si një mundësi zhvillimi 
për start-upet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke ofruar 
një paketë të plotë shërbimesh që nga krijimi i mundësive për 
financim fillestar, mentorim, ekspozimi në tregje dhe partneritete 
ndërkombëtare. Dua Partner Invest sjell së bashku start-upet 
që kërkojnë mundësi financimi, me investitorë ndërkombëtarë 
(kompani, fonde kapitali sipërmarrës, donatorë, skema investimi 
në impakt) në kërkim të ideve konkurruese të biznesit, dhe 
konsulentë me ekspertizë diverse në sektorin e start-upeve, 
duke ofruar një mundësi unike për zhvillimin e start-upeve që 
gjenerojnë impakt social dhe mjedisor.  

         
www.duapartnerinvest.com

Konferenca “A click away from 
entrepreneurship!”, që u zhvillua në 20 tetor, 
arriti të bëjë bashkë rreth 70 pjesëmarrës, 
përfaqësues të aktorëve të ndryshëm të ekosistemit 
të sipërmarrjes sociale në 6 vendet e Ballkanit 
Perëndimor, të cilët u njohën me mundësitë dhe 
mekanizmat mbështetës të Komisonit Evropian 
prezantuar nga DG Grow dhe të Këshillit 
të Bashkëpunimit Rajonal për start-upet dhe 
sipërmjarrjet e reja. Përfaqësues të qeverive të 
këtyre vendeve dhe organizata që zhvillojnë 
aktivitetin e tyre në mbështetje të sipërmarrjes në 
rajon, ofruan një panoramë të programeve dhe 
instrumentave të ngritura në secilin vend, të cilat 
ofrojnë shërbime për start-upet duke adresuar disa 
nga sfidat me të cilat ndeshen sot start-upet dhe 
sipërmjarrjet e reja në Ballkanin Perëndimor. Ky 
event shërbeu si lançimi zyrtar i platformës.

Dua Partner Invest, me një komunitet prej 162 
anëtarësh (sipërmarrës, start-upe, investitorë, 
konsulentë) nga 11 vende të ndryshme, që në vitin 
e saj të parë është kthyer në një hub virtual në 
shërbim të komunitetit të start-upeve në vendet e 
Ballkanit Perëndimor. 

www.levizalbania.al
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WORK4YOUTH
Ne besojmë se sipërmarrja është një nga praktikat më efektive të tregut të punës që mund të përdoret për të adresuar nivelin e 
lartë të papunësisë së të rinjve. Mbështetja e të rinjve për të nisur sipërmarrjet e tyre të biznesit është një mekanizëm efektiv për 
t’u përballur me sfidat e hyrjes në treg. Nisma më e re dyvjeçare e Partnerëve Shqipëri në këtë drejtim startoi në janar 2021 
dhe po zbatohet në partneritet me ADP-ZID në Mal të Zi, dhe Intelektualët e Rinj Shpresë në Shkodër. Ajo synon të kontribuojë 
në rritjen e punësimit dhe nxitjen e përfshirjes sociale të të rinjve në zonën ndërkufitare Shqipëri - Mali i Zi (rajoni i Shkodrës 
në Shqipëri dhe komunat e Podgoricës, Tuzit dhe Tivarit në Malin e Zi), duke krijuar një mjedis mundësues për komunitetin e 
sipërmarrësve të rinj për nisjen e biznesit të tyre. Kjo do të realizohet nëpërmjet një programi trajnimi dhe mentorimi të të rinjve 
që kanë një iniciativë sipërmarrëse, shkëmbim, rrjetëzim dhe partneritet midis të rinjve, promovim, informim rreth mundësive për 
mbështetje financiare dhe prezantim të ideve të biznesit para investitorëve potencialë.  

Gjatë vitit të parë, rreth 40 të rinj dhe të reja 
nga zona ndërkufitare Shqipëri - Mali i Zi, u 

përzgjodhën dhe u bënë pjesë e Kampeve të 
Inovacionit që u zhvillua në muajin korrik, një 

program 5-ditor gjatë të cilit u aftësuan për 
t’u përfshirë në veprimtari sipërmarrëse dhe 
biznesi nëpërmjet përdorimit të qasjeve dhe 

teknologjive inovative. Në fund të programit, 
16 ekipe fituese u mentoruan për zhvillimin e 

idesë së tyre të biznesit dhe prezantimin e saj 
tek investitorët potencialë.

Në fund të programit të ngritjes së kapaciteteve, në muajin 
dhjetor u zhvillua në Podgoricë eventi prezantues i ideve para 
investitorëve dhe mbështetësve, i cili dëshmoi transformimin e 
ideve të biznesit nga ide fillestare në plane konkrete biznesi 
gati për financim. 

Gjatë Forumit Ndërkufitar për Bashkëpunim të Ardhshëm, të 
rinjtë dhe të rejat nga zona ndërkufitare, patën mundësi të 
njihen me njëri-tjetrin, të dëgjojnë dhe shkëmbejnë idetë e 
tyre të biznesit, të eksplorojnë mundësi bashkëpunimi dhe 
ndërveprimi, si dhe prezantohen me disa mundësi për gjetjen 
e financimeve si: platformat crowdfunding, kreditë financiare, 
apo platformat ndihmëse (Dua Partner Invest).

Gjatë 2022, Work4Youth do të vazhdojë të mbështesë këta 
sipërmarrës të rinj dhe do të zgjerojë grupin e përfituesve me të 
tjerë të rinj dhe të reja me shpirt sipërmarrës. 

http://partnersalbania.org/News/work4-youth/
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Bizneset f i tuese të Konkursi t  për vi t in 2021

Për të nëntin vit rradhazi, Partnerët Shqipëri organizoi Konkursin 
Kombëtar të Bizneseve të Gjelbërta, një aktivitet i përvitshëm në 
mbështetje të sipërmarrjes shqiptare! 

Katërmbëdhjetë finalistë të përzgjedhur mes konkurrentëve që iu 
përgjigjën thirrjes, të cilët përfaqësonin sipërmarrje sociale, individë, 
biznesin e vogël në vend dhe organizata jofitimprurëse, prezantuan 
idetë dhe bizneset e tyre gjatë dy ditëve të Konkursit të zhvilluar 
në qershor. Juria e pavarur me ekspertë të fushës së ekonomisë, 
edukimit dhe zhvillimit të biznesit, zgjodhi fituese idetë dhe bizneset e 
mëposhtme. 

Fasha 1: Ide biznesi në fazë konceptuale

KONKURSI I BIZNESEVE TË GJELBËRTA 2021

Romix Toys, tashmë brand i ngritur prej disa 
muajsh me botimin e librit të parë me histori 
comics për fëmijë, ka nisur të prodhojë 
lodra të thjeshta dhe unike me përmbajtje të 
materialeve të riciklueshme si druri dhe copa 
tekstili. Kjo sipërmarrje shërben si burim 
punësimi për të paktën tre gra rrobaqepëse 
nga minoriteti rom dhe nga grupe të tjera 
vulnerabël.

Thesaret e Shijeve të Përmetit është një 
dyqan-ekspozitor për degustimin, shijimin 
dhe tregtimin e produkteve organike, 
tipike të zonës së Përmetit. Dyqani u ofron 
konsumatorëve produkte të shëndetshme, 
fermerëve, prodhuesve dhe amvisave 
ndihmë për shitjen e produkteve të tyre, 
ndërsa plotëson edhe eksperiencën e 
pushuesve dhe vizitorëve të qytetit të 
Përmetit në aspektin e gastronomisë 
organike dhe agroturizmit.

Arka e Shijes u ngrit me synimin të rikthejë 
dhe një herë në tryezat e konsumatorit, 
vlerat dhe shijet e produkteve autoktone, 
organike të zonës së Tiranës. Biznesi ofron 
produkte bujqësore nga farat autoktone 
duke angazhuar edhe fermerë të tjerë të 
zonës dhe duke kontribuar njëkohësisht në 
përmirësimin e ekonomisë lokale.

Fituesit e Konkursit të Bizneseve të Gjelbërta dhe anëtarët e Jurisë gjatë ceremonisë 
së shpalljes së fituesve, 8 qershor 2021

http://partnersalbania.org/News/konkursi-i-bizneseve-te-gjelberta/
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Fasha 2: Biznes në fazat e para të zhvillimit

Ferma e Xhevitit është një biznes 
i ngritur në zonën e Mallakastrës 
që ofron produkte lokale si vaj 
ulliri, lajthi, mjaltë etj. Tek Ferma e 
Xhevitit organizohet Turi i Lajthive 
që u ofron fermerëve të zonës 

Immortelle Tiranë u ofron 
fermerëve dhe eksportuesve në 
zonën e Petrelës, fidanë cilësorë, 
dhe fara të bimëve medicinale e 
aromatike. Immortelle ofron dhe 
trajnimet e nevojshme që nga 
mbjellja deri në korrje, duke synuar 
shtimin e kultivimit organik në 
Shqipëri, rritje të të ardhurave të 
qëndrueshme për familjet rurale, si 

Thesaret e Shijeve të Përmetit u shpall njëra nga idetë fituese edhe në konkursin ballkanik 
për vitin 2021, të zhvilluar në Malin e Zi. Konkursi ballkanik organizohet nga Balkan Green 
Foundation në bashkëpunim me fondacionet partnere në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 
Greqi. Partnerët Shqipëri është partneri për Shqipërinë.

mundësinë të shesin produktet e tyre gjatë periudhës së vjeljes, si 
dhe një eksperiencë unike vizitorëve që jo vetëm të blejnë produktet 
por edhe të shohin nga afër procesin e vjeljes dhe korrjes.  

dhe një impakt pozitiv mbi mjedisin.
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EMBRACE - MODELE SIPËRMARRJEJE QË NDËRTOJNË MARRËDHËNIE DHE 
EKONOMI KRIJUESE
 
Që prej vitit 2018, programi EMBRACE mbështeti 51 OJF dhe 15 sipërmarrje sociale, për të zhvilluar produkte dhe ofruar shërbime, duke 
ndikuar në integrimin social dhe zhvillimin ekonomik të grupeve në nevojë, ekspozimin e tyre në rrjete kombëtare dhe rajonale, ndërtimin e 
partneriteteve të qëndrueshme me sektorin e biznesit, dhe në qëndrueshmërinë e tyre institucionale.

Në eventin përmbyllës të programit i cili u mbajt në 17 qershor 
2021 në Shkodër, morën pjesë mbi 50 pjesëmarrës nga 
sipërmarrjet e mbështetura, përfaqësues së Delegacionit të BE-së 
në Shqipëri, dhe biznese lokale të cilët diskutuan mbi arritjet 
kryesore të programit: integrimin e gruas në fuqinë punëtore; 
punësimin dhe integrimin e personave me aftësi të kufizuara; 
punësimin dhe kohezionin social për të rinjtë; përfshirjen sociale 
të komuniteteve të margjinalizuara. 

Arritje të EMBRACE: 

o 46 persona të punësuar (me kohë të plotë dhe të pjesshme) 
dhe integrim i mbi 100 personave (gra të papuna, gra që 
vuajnë dënimin, të rinj të papunë, të rinj me sindromën Down, 
persona nga komuniteti Rom etj.)

o Mbi 1494 përfitues të drejtpërdrejtë: 17 të rinj të trajnuar si 
guida turistike;  110 të rinj të përfshirë në aktivizëm; 17 të rinj 
me sindromën Down të trajnuar mbi kurset e pavarësisë, 64 
fëmijë përfitues të terapive pa pagesë; 302 fëmijë të edukuar 
mbi sportet dhe ushqimin e shëndetshëm; 9 fëmijë nga familje 
në nevojë përfituan nga programet e mësimit pas-shkolle; 25 
jetimë dhe 8 të moshuar përfituan nga programe argëtuese 
dhe paketa ushqimore; 20 gra në konflikt me ligjin u trajnuan 
mbi artizanatin; 5 gra nga familje në nevojë përfituan nga 
shërbimet para dhe pas lindjes; 150 gra viktima të trafikimit 
përfituan shërbim falas; 92 gra nga zona rurale u trajnuan në 
përpunimin e bimëve mjekësore; 200 nëna u edukuan mbi 
ushqimin e shëndetshëm; 40 artizanë u ndihmuan në shitjen e 
produkteve të tyre; etj.

Për aktivitetin e 15 sipërmarrjeve sociale të mbështetura u 
prodhua një dokumentar i cili pati mbulim të gjerë mediatik, 
duke u prezantuar në televizionin publik kombëtar RTSH, kanalin 
zyrtar të PSH në Youtube, dhe mediat sociale. 

http://partnersalbania.org/embrace-modele-sipermarrjeje-qe-ndertojne-marredhenie-dhe-ekonomi-krijuese/
http://partnersalbania.org/embrace-modele-sipermarrjeje-qe-ndertojne-marredhenie-dhe-ekonomi-krijuese/
https://youtu.be/sDxKGhQ12L4


37

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

         
Vizitoni www.risialbania.al për të mësuar më shumë mbi punën e RisiAlbania.

PËR NJË TREG PUNE NË DOBI TË RINISË SHQIPTARE
Punësimi i të rinjve, një prioritet i vazhdueshëm për Shqipërinë ka qenë objektivi kryesor i projektit RisiAlbania, i cili punon për të krijuar më shumë mundësi 
punësimi dhe mundësi sa më të mira duke u fokusuar në tre drejtime kryesore: zhvillimi i sektorit privat në Shqipëri, prezantimi dhe përmirësimi i shërbimeve 
të orientimit në karrierë dhe ndërmjetësimit, si dhe zhvillimi i aftësive në përputhje me tregun, për të përmbushur kërkesat e bizneseve. 

Si pjesë e ceremonisë së lançimit të 
fazës së tretë të projektit, RisiAlbania 
prezantoi rezultatet dhe arritjet në 
tetë vite të punës së vet, si dhe sfidat 
e përbashkëta për të ardhmen, në 
praninë e mbi100 përfaqësuesve të 
institucioneve publike dhe private në 
Shqipëri. 

KËSHILLIMI I KARRIERËS -  NJË MODEL PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE 
PËR TË RINJTË NË NIVEL VENDOR 
Partnerët Shqipëri, si pjesë e RisiAlbania, organizoi një forum kombëtar 
diskutimi mbi prezantimin e modelit të shërbimit të këshillimit të karrierës në 
nivel vendor si një nevojë për adresimin e sfidave të orientimit për karrierë 
dhe të punësimit të të rinjve.  Ky event erdhi në vijim të fushatave advokuese 
të 9 koalicioneve lokale të mbështetura nga PSH gjatë vitit 2020, për 
krijimin e këtij shërbimi në rang vendi. 

Përfaqësues të Zyrës së Këshillimit të Karrierës së Bashkisë Tiranë, si 
shembulli i parë i pilotuar në vend i mbështetur nga RisiAlbania, ndanë disa 
nga arritjet e tyre me përfaqësues së koalicioneve lokale dhe përfaqësues 
të lartë të bashkive të targetuara, të cilët po punojnë për replikimin e këtij 
modeli në qytete të tjera në vend. 

www.risialbania.al


38 RAPORT VJETOR 2021

RISE - ALB: FORCIMI I SIPËRMARRJES 
SOCIALE NË SHQIPËRI
Partnerët Shqipëri është një prej organizatave zbatuese të projektit 
RISE - ALB. 

Në vijim të shpalljes së thirrjeve për grante në kuadër të projektit, 
gjatë 2021 Partnerët Shqipëri realizuan dy cikle trajnimesh katër 
ditore për organizatat e interesuara. Trajnimet e ofruara nga 
ekspertët e PSH, u fokusuan mbi temat:  Hyrje në Sipërmarrjen 
Sociale,  Menaxhimi Financiar dhe Kontabiliteti për Sipërmarrjet 
Sociale,  Korniza ligjore në lidhje me Sipërmarrjet Sociale në 
Evropë dhe në Shqipëri,  Burimet e financimit për Sipërmarrjet 
Sociale, dhe Matja e impaktit të Sipërmarrjeve Sociale.

Në vijim të trajnimeve u ofruan edhe seanca mentorimi me 
përfituesit e granteve. 

Gjithashtu, si pjesë e aktiviteteve të RISE - ALB, Partnerët 
Shqipëri organizoi tre evente rajonale OJF – Biznes Speed 
Dating në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë, me pjesëmarrjen e 
bizneseve vendase nga sektori bankar, i turizmit dhe hotelerisë 
etj., si dhe  organizata të shoqërisë civile nga këto rajone. 

Këto evente që synojnë ndërtimin e partneriteteve, shërbyen 
për krijimin e lidhjeve dhe rrjetëzimit mes bizneseve dhe 
organizatave pjesëmarrëse, duke eksploruar mundësi për 
bashkëpunim mes palëve.

JAVA GLOBALE E SIPËRMARRJES
Si një nga aktorët kyç në mbështetje të ekosistemit të sipërmarrjes 
në vend përmes kërkimit shkencor, edukimit të aktorëve, dhe 
mekanizmave mbështetës për start-upet, Partnerët Shqipëri ishte 
pjesë e Javës Globale të Sipërmarrjes, një seri aktivitetesh në fushën 
e akademisë, sipërmarrjes, ekosistemit të startup-eve dhe grave 
sipërmarrëse.

WESTERN BALKANS YOUTH SOCIAL 
ECONOMY ALLIANCE - WB SEA
Partnerët Shqipëri, në bashkëpunim ADP-Zid në Malin e Zi, 
rrjetin Diesis në Belgjikë, CDP Globus në Bosnje Herzegovinë, 
COSV në Itali, Lens në Kosovë, Arno në Maqedoninë e Veriut, 
dhe Young Ambassadors në Serbi, nisën në 2021 zbatimin 
e iniciativës WB SEA që ka si synim krijimin e një mjedisi të 
favorshëm për përfshirjen e ekonomisë sociale në politikat 
rinore dhe praktikat e punës së të rinjve në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor. 
Si pjesë e saj, organizatat partnere kryen studimin Mbështetja 
e Sipërmarrjes Sociale Rinore në Ballkanin Perëndimor dhe 
Evropë, i cili analizon mjedisin e ekonomisë sociale dhe rolin 
e të rinjve në të, në nivel evropian dhe në gjashtë vendet e 
Ballkanit Perëndimor.

Nga takimi në Ohër, shtator 2021, ku organizatat partnere diskutuan mbi objektivat 
strategjike, vizionin dhe planin e advokimit për të përmirësuar ekonominë sociale në 
Ballkanin Perëndimor dhe për të motivuar të rinjtë që të përfshihen. 
 

https://www.engiminternazionale.org/ong/notizie-engiminternazionale-cooperazione-formazione-sviluppo-lavoro/1391-rise-alb-rafforzamento-dell-imprenditorialita-sociale-in-albania.html
https://www.engiminternazionale.org/ong/notizie-engiminternazionale-cooperazione-formazione-sviluppo-lavoro/1391-rise-alb-rafforzamento-dell-imprenditorialita-sociale-in-albania.html
https://www.facebook.com/edona.bilali/posts/pfbid0YUKWbuefdrYByWyKvPVp1KKGnbvoWxaJV4KCbhfT71VFp8PhVZCQNHAFWgDGbiCKl
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SAMITI EVROPIAN I EKONOMISË 
SOCIALE #EUSES2021
Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve në Shqipëri dhe Klotilda 
Kosta, Drejtore e Programeve, ishin ndër folëset kryesore në panelet 
Sipërmarrja Sociale në Ballkanin Perëndimor: Mënyrat për të 
hapur rrugën e shpejtë drejt zhvillimit të qëndrueshëm, dhe 
Ekonomi Sociale më e Fortë: Perspektivat për bashkëpunim dhe 
zhvillim nga organizatat ndërmjetëse në rajon.
Ky diskutim nxori në pah nevojën për rritjen dhe forcimin e 
partneritetit dhe bashkëpunimit mes aktorëve kryesorë në nivel 
rajonal dhe evropian, për të zhvilluar më tej iniciativat në mbështetje 
të sipërmarrjes dhe ekonomisë sociale.

MBËSHTETJE PËR START-UPET
Partnerët Shqipëri së bashku me 10 startupe të reja dhe biznese të 
gjelbërta të mbështetura përmes programit të saj të sipërmarrjes dhe 
inovacionit social, ishin pjesë e Panairit Ndërkombëtar të Tiranës 
organizuar nga Klik Ekspo Group nga 1 - 4 dhjetor, duke u ofruar një 
mundësi të shkëlqyer për promovimin në treg dhe krijimin e lidhjeve të 
reja të biznesit për këto startupe. 

WESTERN BALKANS BUTTERFLY 
INNOVATION & BUSINESS FORUM
Si një nga folësit në panelin Përtej teknologjisë: Inovacioni Social 
në Ballkanin Perëndimor të këtij Forumi rajonal mbajtur në 16-
17 dhjetor, Klotilda Kosta, Drejtore e Programeve, ndau përvojën 
e Partnerëve Shqipëri në këtë fushë, me fokus në konceptin e 
inovacionit social, zhvillimet, sfidat dhe të ardhmen e tij në rajon.

https://www.euses2020.eu/
https://www.euses2020.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=p9d96QZotN8&t=16125s
https://www.youtube.com/watch?v=p9d96QZotN8&t=16125s
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AKTIVITETI FILANTROPIK DHE 
INFRASTRUKTURA MBËSHTETËSE



AKTIVITETI FILANTROPIK DHE 
INFRASTRUKTURA MBËSHTETËSE

Ndërhyrjet 

•	 Rritja e ndërgjegjësimit dhe interesit për vlerën 
ekonomike dhe sociale të aktivitetit filantropik 

•	 Zhvillimi i platformave online crowdfunding 
dhe fondacioneve komunitare
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EVENTI I DYTË RRATHË DHURUES NË SHQIPËRI
Tre iniciativa komunitare të prezantuara gjatë eventit të dytë LIVE crowdfunding Rrathë Dhurues të zhvilluar në Shqipëri në qershor ‘21, falë 
mbështetjes bujare të shumë individëve, institucioneve dhe bizneseve të ndryshme, tashmë janë finalizuar. Shuma totale prej 3,035,150 Lekë e 
siguruar në event, e cila tejkaloi disa herë objektivin e vendosur prej 900,000 lekë në total, konfirmoi sërish ndjeshmërinë qytetare dhe solidaritetin 
ndaj komuniteteve më në nevojë. 
Organizimi i eventit Rrathë Dhurues po kthehet tashmë në traditë, si pjesë e punës së Partnerëve Shqipëri në fushën e filantropisë. 

#RrathëDhurues
Shqipëri

https://www.facebook.com/partnersalbania/posts/pfbid02phvq7KiSSqteUn3gEqskMm6fayEjEpGRN2BGLrC6bSGyAn6mhjknG33LaQ6S2niyl
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Pajisja me kënde 
studimi për 14 
familje me kushte 
të pafavorshme 
ekonomike në 
zonën e Tufinës, 
një iniciativë e 
ndërmarrë nga 
organizata – Tek 
Ura.

Ndërtimi i një këndi 
të ri të lojrash për 
fëmijët e zonës 
së Lana-Bregasit, 
një iniciativë e 
ndërmarrë nga 
organizata Nisma 
për Ndryshim 
Shoqëror ARSIS. 

Pasurimi me pajisje 
të reja i këndit 
dixhital të Qendrës 
Multifunksionale 
të Thumanës, 
një iniciativë e 
ndërmarrë nga 
organizata Vizioni 
i Ri.

Falë mbështetjes së siguruar në Rrathë Dhurues 2021, u mundësua:  
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NGRIHET PLATFORMA E PARË 
CROWDFUNDING NË SHQIPËRI 
SMILE.AL 
Në maj 2021 u lançua SMILE.AL, e para platformë crowdfunding në 
Shqipëri që synon të mbështesë projekte komunitare përmes kontributit 
që vjen si rezultat i mobilizimit të burimeve financiare dhe jo vetëm, 
nga donatorë individë dhe institucionalë në vend.

Platforma SMILE.AL është një iniciativë e Fondacionit Credins, në 
partneritet me Partnerët Shqipëri, Vodafone Albania Foundation dhe 
Grant Thornton Albania.
Në kuadër të punës për ngritjen e standardeve të OSHC-ve, Partnerët Shqipëri ofroi trajnim, mentorim dhe asistencë teknike individuale për OJF-të, 
mbi hartimin dhe zbatimin e fushatave Crowdfunding, si dhe për përgatitjen e aplikimeve për fushatat e tyre në platformën smile.al.   

https://smile.al/
https://smile.al/
https://smile.al/
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FONDACIONET KOMUNITARE NË SHQIPËRI
Në një kohë kur bota po përjeton pasojat e një pandemie të gjatë që ende nuk ka mbaruar, Fondacionet Komunitare janë struktura mjaft të 
rëndësishme për të adresuar nevojat e shumta të komuniteteve të cilave u shërbejnë. 

Duke qenë një strukturë që po prezantohet rishtazi në sektorin jofitimprurës në Shqipëri, Partnerët Shqipëri po punon ngushtë me organizata jo-
fitimprurëse dhe grupe informale të cilat kanë shprehur interesin e tyre për të operuar si të tilla, për identifikimin e nevojave, rritjen e kapaciteteve 
dhe ofrimin e asistencës në këtë drejtim.

Përveç punës në nivel lokal, Partnerët Shqipëri merr pjesë në takimet tematike ndërkombëtare të organizuara nga Iniciativa Evropiane për 
Fondacionet Komunitare (ECFI), ku ndan dhe diskuton me kolegët evropianë sfidat dhe arritjet në lidhje me funksionimin e fondacioneve komunitare.

https://www.youtube.com/watch?v=pkVkjTpmOHU&t=1s
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MONITORIMI I AKTIVITETIT FILANTROPIK
Viti 2021 fatkeqësisht ishte sërish një vit i vështirë për shkak të pandemisë 
Covid-19. Pandemia ndryshoi përgjithmonë mënyrën tonë të të jetuarit, duke 
bërë realitetin virtual gjithnjë e më shumë prezent në jetën dhe punën tonë. 
Si pasojë, gjatë 2021mënyra më e shpeshtë dhe e preferuar e dhurimit 
ka qenë përmes fushatave për ngritjen e fondeve, veçanërisht ato përmes 
platformave crowdfunding dhe medias sociale. 

Përmes një monitorimi të kujdesshëm ditor të dhurimeve, fushatave 
dhe eventeve të publikuara në media të ndryshme, media sociale, 
faqet e internetit të institucioneve publike dhe jopublike, gjatë vitit 
2021u regjistruan 579 fushata dhe dhurime individuale në shumën 
265,195,000 Lekë (2,210,250 Euro).

Përfituesit Fushat e dhurimit

Numri i fushatave dhe dhurimeve individuale

https://partnersalbania.org/raportet-mujore-te-monitorimit-te-aktivitetit-filantropik-ne-shqiperi/
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Aktiviteti filantropik dhe infrastruktura mbështetëse

JAVA E FILANTROPISË 2021
Partnerët Shqipëri organizoi për të dytin vit rradhazi Javën e Filantropisë! Një seri eventesh u zhvilluan nga 8-12 nëntor, duke përfshirë një fushatë 
ndërgjegjësimi online dhe promovimin e figurave filantropike ndër vite; forume diskutimi me studentë, biznese, OJF, e individë; Konkurs mbi Filantropinë me 
nxënës të shkollave të mesme të përgjithshme; si dhe diskutime në media rreth temës dhe eventeve të javës. 
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QEVERISJE ME PJESËMARRJE 
TRANSPARENTE DHE 

E PËRGJEGJSHME
Ndërhyrjet 

•	 Fuqizimi i OSHC-ve dhe aktorëve të 
ndryshimit në rolin e tyre monitorues dhe 
angazhimin në proceset politikë-bërëse 

•	 Promovimi dhe advokimi i praktikave 
të qeverisjes së mirë dhe mbështetja e 
institucioneve e grupeve të interesit për 

zbatimin e tyre
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LEVIZ ALBANIA
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 zbatohet nga një konsorcium i tre organizatave: 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, dhe Co-Plan.

         
www.levizalbania.al

Në cilësinë e saj si anëtare e konsorciumit, Partnerët Shqipëri zbaton drejtpërsëdrejti 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.

17 përfitues të granteve të LevizAlbania, OShC dhe individë, 
morën pjesë në tre sesione tematike rrjetëzimi, të cilat u 
mundësuan atyre të ndajnë me njëri-tjetrin planet, objektivat, dhe 
iniciativat në zbatim. Diskutimi gjithashtu ndihmoi në gjetjen e 
hapësirës për aksione të përbashkëta advokuese dhe koordinim 
në terren.

12 përfitues të granteve të LevizAlbania morën pjesë në 26 
ditë sesione mentorimi për zhvillimin e programeve të trajnimit 
në fushën e advokacisë dhe lobimit për përfituesit e tyre, 
ndërtimin e urave të bashkëpunimit me njësitë e vetë-qeverisjes 
lokale, përmirësimin e kanaleve të komunikimit dhe mjeteve për 
informimin publik, orientimin se si dhe ku të kërkojnë këshillim 
ligjor lidhur me aksionet e tyre, etj.

Lëvizja Rinore - Një faqe e re për komunitetet lokale është një iniciativë tjetër e Partnerëve Shqipëri në kuadër të programit VASS të LevizAlbania, që 
synon të krijojë një lëvizje të të rinjve në të gjithë vendin, të cilët përmes angazhimit të tyre qytetar dhe punës vullnetare të kontribuojnë për komunitete më 
të forta dhe një pushtet vendor më të përgjegjshëm.

Gjatë vitit 2021 u organizuan 8 kampe të tjera rinore, me pjesëmarrjen e 161 të rinjve, nxënës 
të shkollave të mesme nga Fieri, Lushnja, Patosi, Ballshi e Berati të cilët zhvilluan 21 projekt-ide 
interesante për nisma komunitare, nga të cilat 8 u përzgjodhën fituese.

Një nga aktivitetet e zhvilluara gjatë #JavaDemokracisëVendore21organizuar nga 
LevizAlbania, ishte RiniaFlet, një event që promovon aktivizmin nga të rinjtë tek të rinjtë. 
Nxënësit përfaqësues të 8 nismave komunitare të ndërmarra gjatë 2020 nga shkolla të 
mesme në Durrës, Pogradec, Tiranë dhe Elbasan, ndanë historitë e tyre të suksesit para 
bashkëmoshatarëve dhe aktorëve të tjerë në nivel vendor.

www.levizalbania.al
https://www.facebook.com/YouthMovementProject
https://www.facebook.com/YouthMovementProject
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Qeverisje me pjesëmarrje transparente dhe e përgjegjshme
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BALLKANI PERËNDIMOR & TURQIA PËR PUNËSIMIN RINOR 
Partnerët Shqipëri, në bashkëpunim me Ana & Vlade Divac Foundation (Serbi), Prima 
Association (Mali i Zi), Youth Alliance (Maqedoni e Veriut), dhe Community Volunteers 
Foundation (Turqi) - pjesë e Hubit Rinor për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë - po 
zbatojnë një iniciativë e cila synon të krijojë zgjidhje të informuara për përmirësimin e 
politikave të punësimit të të rinjve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. 
Prej 2016, ky rrjet punon për nxitjen e përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike të të 
rinjve përmes zbatimit të iniciativave advokuese në fushën e politikave, partneritetit me 
palët e interesit dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese. 

Në konferencën rajonale “Qendrueshmëria e Organizatave Rinore në Periudhën e 
Pandemisë dhe pas Pandemisë” zhvilluar në mars ‘21, zyrtarë të lartë të institucioneve 
dhe organizatave donatore nga Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor diskutuan 

mbi rëndësinë e mbështetjes së organizatave rinore. 

Në javën e 8-16 dhjetorit, rrjeti organizoi 
një fushatë online në të gjitha vendet 
anëtare, për të prezantuar gjetjet kryesore 
të Indeksit të Pjesëmarrjes Rinore për vitin 
2020, një raport vjetor monitorimi që ofron 
një pasqyrë të pjesëmarrjes politike, sociale 
dhe ekonomike të të rinjve në katër vende të 
Ballkanit Perëndimor dhe Turqi.
Raporti i Indeksit të Pjesëmarrjes Rinore 
shërben si një udhëzues për rekomandimet 

në fushën e politikave dhe iniciativat advokuese të rrjetit në lidhje me pjesëmarrjen e të rinjve në 
jetën politike, ekonomike dhe sociale.  

Në 15-16 dhjetor, Rrjeti zhvilloi në Tiranë forumin rajonal Punësimi i të rinjve gjatë periudhës së 
COVID-19, ku mbi 60 përfaqësues nga qeveria, institucionet publike përgjegjëse për çështjet e 
të rinjve dhe punësimit, zyrat kombëtare të statistikave, studiues, organizata rinore, liderë të rinj, 
ekspertë dhe media nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia diskutuan 
mbi përmirësimin e pozitës së të rinjve dhe zhvillimin e një kuadri ligjor dhe institucional për 
zbatimin e politikave rinore në nivel kombëtar. Në Forum u prezantua edhe Indeksi i Pjesëmarrjes 
Rinore 2020.

https://partnersalbania.org/News/youth-hub-per-ballkanin-perendimor-dhe-turqine/
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AKADEMIA E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE NEGOCIATAVE  
Gjatë 2019 - 2021, AIEN në bashkëpunim me Partnerët Shqipëri zbatuan 
“Akademinë e Integrimit Evropian dhe Negociatave”. Përmes edukimit dhe 
trajnimit, Akademia kontribuon në përgatitjen e një Shqipërie Evropiane, 
bazuar në parimet e respektimit të shtetit të së drejtës, të të drejtave të 
njeriut, lirisë, sipërmarrjes së lirë ekonomike, solidaritetit dhe pjesëmarrjes 
qytetare. 

Pjesëmarrës nga institucionet shtetërore, shoqëria civile, organizatat e 
biznesit dhe media, ndoqën një seri programesh trajnimi të zhvilluara nga 
Partnerët Shqipëri, në temat Angazhimi dhe konsultimi publik, Planifikimi 
dhe bashkëpunimi ndërsektorial, Mekanizma financimi që mundësojnë 
bashkëpunim ndërsektorial, dhe Shkrimi dhe Manaxhimi i Projekteve të 
BE-së. 



PUBLIKIME

Indeksi i pjesëmarrjes rinore - 
Raporti rajonal 2020 përfshin një 
seri të dhënash të mbledhura në pesë 
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 
Turqi nga anëtarët e rrjetit Hub-i Rinor 
për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 
(YHWBT).

Ky Manual shërben si udhëzues 
për modele të punësimit dhe 
vetëpunësimit të të rinjve NEET në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe 
Turqi. 

Raporti i Matricës së monitorimit mbi 
mjedisin mundësues për zhvillimin e 
shoqërisë civile 2020, ndër të tjera 
evidenton se disa nisma të rëndësishme 
ligjore, pjesë e paketës së Parandalimit 
të Pastrimit të Parave / Luftës kundër 
Financimit të Terrorizmit, përfshirë ligjin 
e ri “Për Regjistrimin e Organizatave Jo-
Fitimprurëse”, u përgatitën përmes një 
procesi jo-përfshirës, duke mos marrë 
parasysh rekomandime të rëndësishme 
nga organizatat e shoqërisë civile, 
duke kufizuar kështu lirinë e organizimit 
dhe veprimtarinë e OSHC-ve.  

Ky raport vlerësimi konsiston në 
një analizë të kornizës ligjore dhe 
rregullatore kundër financimit të 
terrorizmit dhe pastrimit të parave që 
prek organizatat jofitimprurëse në 
Shqipëri, krahasuar me Rekomandimin 
8 të FATF dhe Shënimin Interpretues 
lidhur me organizatat jofitimprurëse. 

Indeksi i Pjesëmarrjes Rinore është 
një metodë unike për matjen dhe 
pasqyrimin e nivelit të mundësive të 
të rinjve për t’u përfshirë në procesin 
e vendimmarrjes, aksesin e tyre në 
tregun e punës, dhe pjesëmarrjen e 
tyre në jetën shoqërore. 

Raporti për Shqipërinë 2020 
ofron një panoramë të situatës mbi 
pjesëmarrjen politike, sociale dhe 
ekonomike të të rinjve në vendin 
tonë dhe shërben si udhëzues për 
rekomandime në fushën e politikave 
të cilat janë të bazuara në fakte, si 
dhe për iniciativa advokuese.

Ky dokument i hartuar në 
kuadër të projektit WB&T 
for EmploYouth, synon 
të pasqyrojë ndikimin e 
Covid-19 në punësimin 
rinor në Shqipëri. 

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/05/MANUALI_NEET_2021_web.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/12/Youth-Participation-Index-2020.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/06/Albania-Country-Report-2020-AL-1.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/09/Raporti-i-Vleresimit-Legal-and-Regulatory-Framework-on-Anti-Money-Laundering-for-NPOs.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/12/Indeksi-pjesemarrjes-se-te-rinjve-2020-shqiperia.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/03/Ndikimi-i-COVID-19-n%C3%AB-pun%C3%ABsimin-e-t%C3%AB-rinjve-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri.pdf


Raporti Sipërmarrja dhe vetëpunësimi 
i të rinjve në zonën ndërkufitare 
Shqipëri – Mali i zi u zhvillua në 
kuadër të iniciativës Work4Youth. 
Raporti nxjerr në pah se bashkëpunimi 
në nivel lokal midis komuniteteve të 
dy vendeve është një parakusht i mirë 
dhe një potencial i pashfrytëzuar për 
përmirësimin e vetëpunësimit dhe 
sipërmarrjes së të rinjve. Kështu, ky 
rajon i cili është prekur nga shkalla e 
lartë e papunësisë tek të rinjtë, do të 
inkurajohej të përparonte në kuptimin 
ekonomik përmes dinamikës dhe 
rrjetëzimit reciprok.

Ky dokument politikash synon 
të tërheqë vëmendjen ndaj 
mekanizmave premtues mbështetës 
dhe financiarë, të cilët mund të 
ndihmojnë start-upet dhe sipërmarrjet 
sociale në fazat e tyre të para, që 
të konkurrojnë në treg dhe të jenë 
të qëndrueshme. Në të përshkruhen 
karakteristikat e inkubatorëve të 
biznesit, akseleratorëve, ëngjëjve 
të biznesit dhe fondeve të kapitalit 
sipërmarrës si mekanizmat më të 
spikatur që përdoren në ditët e 
sotme. 

Kontributi i Partnerëve Shqipëri 
në ekosistemin e start-upeve të 
gjelbërta dhe sipërmarrjeve sociale 
është një broshurë informuese, që 
shpjegon qasjen metodologjike si 
dhe impaktin social dhe ekonomik të 
programeve kryesore të Partnerëve 
Shqipëri në fushën e sipërmarrjes.  

Ky dokument ofron një përmbledhje 
të instrumentave financiarë dhe 
mbështetës për rritjen e start-upeve 
në Ballkanin Perëndimor.
Këto mekanizma operojnë në rajon 
dhe në gjithë globin, dhe janë 
klasifikuar bazuar në fokusin që 
kanë në start-upet tradicionale apo 
sipërmarrjet sociale. 

Studimi Ekonomia sociale tek të 
rinjtë në Shqipëri u përgatit nga 
Partnerët Shqipëri në kuadër të 
projektit rajonal WB SEA.
Ndër të tjera, ky studim paraqet 
një analizë të shërbimeve të 
disponueshme për të rinjtë në fushën 
e sipërmarrjes, një hartë të aktorëve 
kryesorë, raste frymëzuese, si dhe 
një seri rekomandimesh. 

Studimi Mbështetja e Sipërmarrjes 
Sociale Rinore në Ballkanin 
Perëndimor dhe Evropë analizon 
mjedisin e ekonomisë sociale dhe 
rolin e të rinjve në të, në nivel 
evropian dhe në gjashtë vendet e 
Ballkanit Perëndimor.

https://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/09/Work4Youth-SIPERMARRJA-DHE-VETEPUNESIMI-Raport.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/03/Contribution-of-Partners-Albania-in-the-green-startups-and-social-enterprises-Ecosystem.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/03/A-snapshot-of-financial-support-vehicles-for-Start-ups-growth.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/02/MEKANIZMA-ALTERNATIVE-MBESHTETES-FINANCIARE-PER-SE.pdf
https://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/08/Social-economy_among-youth.pdf
https://mcusercontent.com/a1424fae50005c4af8fca014f/files/42e1cf37-595d-ca1b-ce84-cb133ff3625a/WB_SEA_Supporting_Youth_Social_Entrepreneurshipin_1.pdf


Fakte mbi Aktivitetin Filantropik 
pasqyron veprimtarinë filantropike 
në Shqipëri gjatë vitit 2020.
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 që prej 
vitit 2012

Raporti vjetor 2020, një pasqyrë 
e veprimtarisë së PSH, përfituesve e 
mbështetësve gjatë vitit paraardhës.

Të rejat më të fundit nga aktiviteti i PSH, Buletini i Qendrës Kombëtare 
Burimore për Shoqërinë Civile, dhe Buletini i Dua Partner Invest mbulojnë 
një gamë të gjerë zhvillimesh në shoqërinë civile, në fushën e sipërmarrjes e 
më gjerë, si në nivel kombëtar ashtu edhe rajonal e global.
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Mjedisi ligjor mbi filantropinë në 
Evropë, Raporti për Shqipërinë 
2020 përgatitur nga Partnerët 
Shqipëri, është pjesë e një serie 
raportesh kombëtare të prodhuara 
në kuadrin e projektit të përbashkët 
të DAFNE dhe EFC – Mjedisi 
Ligjor për Filantropinë në Evropë. 
Profilet kombëtare u përgatitën në 
bashkëpunim me rrjetin e ekspertëve 
nga secili vend, ekspertiza e gjerë e 
të cilëve në sektorin filantropik ofron 
një burim të shkëlqyer për të gjithë 
aktorët e interesuar.

Ky hulumtim i përgatitur nga Partnerët 
Shqipëri dhe Qendra Kombëtare 
Burimore për Shoqërinë Civile, 
prezanton për organizatat e shoqërisë 
civile dhe institucionet e aktorët 
e tjerë të interesuar, një vështrim 
të përgjithshëm mbi fondacionet 
komunitare, dhe rolin e tyre në 
mbështetje të fuqizimit të sektorit të 
shoqërisë civile e komuniteteve lokale. 

PUBLIKIME

Philanthropy është një revistë 
e cila pasqyron çështje të 
ndryshme rreth nismave 
dhe zhvillimeve të aktivitetit 
filantropik në Shqipëri. Revista 
vjen në vijimësi të punës dhjetë 
vjeçare të Partnerëve Shqipëri 
mbi nxitjen dhe zhvillimin e këtij 
aktiviteti në vend duke vlerësuar 
rëndësinë që ai mbart për 
avancimin e shoqërisë.

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/07/fakte2020.pdf
https://issuu.com/partners-albania/docs/fituesit_ide_te_gjelberta_nder_vite
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/07/Raport_Vjetor_2020_web.pdf
https://resourcecentre.al/sq/nrc-newsletter/
https://www.duapartnerinvest.com/homepage/library/book-detail?id=60
http://partnersalbania.org/publication/te-reja/
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/03/Albania_2020LegalPhilanthropyEnvironment.pdf
https://partnersalbania.org/publication/fondacionet-komunitare-nje-veshtrim-i-pergjithshem-i-karakteristikave-dhe-rendesise-se-tyre-ne-evrope-dhe-bote/
https://partnersalbania.org/publication/revista-philanthropy/
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PROGRAMET E PARTNERËVE SHQIPËRI NË FOKUSIN E MEDIAS
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Norwegian Embassy

Funded by the
European Union
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FINANCAT

*Buxheti i drejtpërdrejtë i manaxhuar nga Partnerët Shqipëri, pa përfshirë projektet
LevizAlbania dhe RisiAlbania.
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