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NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Forumi Rajonal i shoqërisë civile për 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë: 
Nevoja për një shoqëri civile të fortë për 
një proces të suksesshëm të pranimit në 
BE 

Takim Kombëtar Konsultimi dhe Validimi 
mbi Vlerësimin e Nevojave të OSHC-ve 
në BPT të TACSO 3 

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të 
Komisionit Evropian 2020 për Shqipërinë 

Samiti i parë i shoqërisë civile në 
Ballkanin Perëndimor 

Pozicionimi i BCSDN mbi Udhëzimet e BE 
për Shoqërinë Civile 

OSHC-të kërkojnë nga Qeveria Shqiptare 
ndihmë financiare për të përballuar 
situatën e krijuar nga COVID-19 

Deklaratë e OSHC-ve për shkeljen  e ligjit 
normativ 

Kërkesë për verifikimin dhe fillimin e 
procedimit disiplinor ndaj subjekteve 
përgjegjës (gjyqtarë/prokurorë) për 
praktikën e masës së sigurimit ndaj të 
ndjerit Bilbil Hasani, i vetëvrarë në IEVP 
313 

Indeksi i Barazisë Gjinore për Republikën 
e Shqipërisë 2020 

Unë jam brezi i barazisë. Të përmbushim 
të drejtat e grave 

Distancimi fizik dhe solidariteti shoqëror 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 
SEKTOR 

Distancimi fizik dhe solidariteti shoqëror 

IPërgatitja e IPA III - Konsultime me OSHC
-të 

Forcimi i rrjeteve dhe koalicioneve të 
OSHC-ve në Shqipëri për më shumë 
nisma dhe impakt më të madh 

Takim konsultimi me organizatat e 
shoqërisë civile për projektligjin e ri për 
prokurimin publik 

Matrica e monitorimit të mjedisit 
mundësues për shoqërinë civile  

Aktivitete nga zyrat rajonale të Qendrës 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë 
Civile në Shqipëri 

Akademia e OJF-ve 

Programe Trajnimi për OSHC-të 

Sesione informuese me OSHC-të mbi 
procesin e anëtarësimit në BE 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri (QKB), është një iniciativë e Partnerëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, zbatuar në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë 

dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Europiane në Shqipëri (EMA). Ky publikim u përgatit me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.  Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Partnerëve 

Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet dhe qëndrimet e Bashkimit Evropian. 
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Thirrje 

Njoftime 

Kjo gazetë, është një publikim 

tremujor që pasqyron aktivitetet e 

Qendrës Kombëtare Burimore dhe 
zhvillimet më të fundit në sektorin e 

shoqërisë civile në Shqipëri, 

mundësitë për financim, rritje 

kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të 

si dhe informacione të tjera relevante 

nga rajoni e më gjerë. 

Ky projekt financohet nga 
Bashkimi Evropian 

Jemi të gjithë të bashkuar në këtë 

#RuaniProfesionistëteShëndetësisë  #MbajDistancë  #LajDuart   

Në përgjigje të situatës së krijuar në vend dhe në mbarë botën për shkak të 

pandemisë COVID-19, Partnerët Shqipëri si një organizatë në shërbim të 

sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri, dhe në mbështetje të nevojave të tij 

për zhvillim, përmes Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, duke 

iu bashkuar thirrjes së rrjeteve ku aderon dhe apelit të CIVICUS, i drejtoi një 

apel komunitetit të donatorëve që të vazhdojnë mbështetjen e tyre për 

sektorin dhe të tregojnë fleksibilitet dhe përshtatshmëri me rrethanat aktuale. 

Lexoni letrën e plotë në faqen tjetër. 

Duke marrë në konsideratë që koha e vështirë që po përjetojmë ka një efekt 

të drejtpërdrejtë në punën e organizatave jo-fitimprurëse në vend, përmes 

një pyetësori, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore kanë 

mbledhur në mënyrë të shpejtë disa informacione nga sektori për të 

identifikuar problemet kryesore të OSHC-ve në këtë situate dhe mënyrat për 

adresimin e tyre dhe ofrimin e asistencës për sektorin, në përmbushje dhe të 

qëllimit të aktivitetit të Qendrës. 

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/4346-open-letter-donors-and-supporters-must-act-to-ensure-civil-society-resilience-against-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR3Pk6WIJ1Vb80BmF4iEPqyFCDBFk58sn4TrsNZUmo4vWbzfYQ0PfM7XrgY
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Distancimi fizik dhe solidariteti shoqëror 

Sot, kombi ynë dhe bota mbarë po përballen me një kërcënim të paimagjinueshëm që po sfidon 
sistemet e kujdesit shëndetësor dhe shoqëror në nivel global, dhe po prek ekzistencën tonë në kaq 
shumë drejtime. Ndërsa bota është mbledhur bashkë si kurrë më parë për të luftuar pandeminë 
COVID-19, qeveria, punonjësit e shëndetit, forcat e policisë dhe të ushtrisë, bizneset dhe shoqëria 
civile po punojnë së bashku për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve.  

Distanca fizike (më shumë sesa sociale) konsiderohet thelbësore në ndalimin e përhapjes së virusit, 
dhe për këtë është me rëndësi jetike për secilin prej nesh që të respektojë dhe zbatojë masat 
shtetërore në këtë drejtim. Megjithatë, ajo nuk mund të ndalojë solidaritetin shoqëror, dhe ne kemi 
parë atë të zhvillohet në kaq shumë forma novatore dhe frymëzuese. Rregullat e reja të jetesës na 
kanë bërë të gjejmë mënyra të reja për të bashkëvepruar, për të qëndruar në komunikim dhe për 
të mbështetur njëri-tjetrin në këto kohë të vështira. 

Sektori i shoqërisë civile ka një rol të madh për të luajtur gjatë kësaj periudhe në misionin e tij për 
të ndihmuar grupet dhe komunitetet të cilave u shërben. Në këtë pandemi, njerëzit në nevojë dhe grupet vulnerabëldo të ndjehen edhe më të 
rrezikuara ndaj ne duhet të bëjmë çmos, me mbështetjen e donatorëve tanë bujarë, për të zbutur këtë rrezik sa më shumë të jetë e mundur. 

Do të duhet që grupet e shoqërisë civile të bëjnë ndryshime në strategjitë e tyre, të riorientojnë programet dhe aksionet e tyre në adresimin e 
nevojave dhe çështjeve që lidhen me situatën COVID-19. Vazhdimësia e aktiviteteve, në një moment kur përparësia numër një është siguria dhe 
mirëqenia e stafit tonë, do të kërkojë adaptim dhe inovacion. 

Do të duhet që donatorët, qoftë ata qeveritarë (kombëtarë dhe ndërkombëtarë), apo biznese private dhe individë, të vazhdojnë të mbështesin 
sektorin dhe të tregojnë fleksibilitet dhe adaptim në përputhje me situatën. Kjo është një situatë urgjente e cila kërkon një reagim urgjent. E gjithë 
infrastruktura e shoqërisë civile është nën kërcënim për shkak të paqartësive financiare, me projekte të ngrira, mungesë likuiditeti financiar apo 
fondesh rezervë për të mundësuar mbajtjen e stafit si dhe të operacioneve minimale për të vazhduar punën.  

Partnerët Shqipëri si një organizatë që i shërben sektorit të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri, dhe mbështet nevojat e tij të zhvillimit 
përmes Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, bashkohet me thirrjen e rrjeteve ku aderon dhe apelin e CIVICUS për komunitetin 
donator: 

• Për të inkurajuar ri-hartimin dhe ri-skedulimin e aktiviteteve dhe detyrimeve të planifikuara, dhe ofruar udhëzime të qarta se si të kërkojnë 
miratim për këto ndryshime. 

• Për të mbështetur mënyra të reja dhe kreative të krijimit të një kulture solidariteti dhe bashkëveprimi, duke respektuar distancën fizike dhe 
masat e tjera parandaluese. 

• Për të ofruar një fleksibilitet më të madh duke rishqyrtuar këstet e pagesave bazuar në nevojat aktuale, duke shndërruar grantet e projekteve 
ekzistuese në fonde të pakufizuara, ose duke shtuar fonde të tjera për të ndihmuar në ngritjen e rezervave ose mbulimin e kostove të 
paparashikuara. 

• Për të thjeshtuar procedurat e raportimit dhe aplikimit, dhe afatet kohore në mënyrë që grupet e shoqërisë civile të mund të përqendrojnë më 
mirë kohën, energjinë dhe burimet e tyre në mbështetjen e atyre më në nevojë, sesa në përmbushjen e kërkesave të gjata dhe voluminoze të 
raportimeve. 

Ndërkohë, ne Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore vazhdojmë punën me programet dhe shërbimet tona, të cilat janë transferuar 
tërësisht online. Gjatë këtyre dy javëve të fundit kemi parë me kënaqësi se megjithë shqetësimin dhe frikën e përgjithshme, interesi dhe angazhimi 
i përfituesve tanë mbetet i lartë. Ne përgëzojmë të gjitha organizatat dhe individët, por edhe trajnerët, konsulentët e ofruesit e shërbimeve për 
angazhimin dhe fleksibilitetin e tyre. 

Përveç aktiviteteve tona të planifikuara, Partnerët Shqipëri po punon: 

1. Për mbajtjen e kontakteve të ngushta me përfituesit e granteve për të diskutuar mënyrën më të mirë të mundshme për t'iu përshtatur situatës 
dhe për t'i mbështetur ata. 

2. Për të vlerësuar me shpejtësi efektin e situatës tek organizatat e shoqërisë civile në vend. Organizatave u është dërguar një pyetësor që e gjeni 
këtu https://www.surveymonkey.com/r/PSM9W95 

3. Për të ofruar informacione të rëndësishme për sektorin në lidhje me COVID-19. Për këtë mund të vizitoni dritaren e re në faqen tonë të 
internetit, të etiketuar COVID-19 ku mund të gjeni informacione mbi masat e qeverisë, masat dhe udhëzimet që prekin OJF-të, lidhjet kryesore në 
faqet e internetit që raportojnë mbi pandeminë, histori frymëzuese dhe novatore që po ndodhin në Shqipëri dhe në botë.  

4. Për të ofruar shërbime falas për grupet e shoqërisë civile. Ne jemi duke punuar për të siguruar përdorim falas të platformave online për grupet 
e shoqërisë civile, për të mbështetur veprimtarinë e tyre. 

5. Për të ofruar trajnim mbi përdorimin e platformave të tilla.  

6. Për të lehtësuar mobilizimin e vullnetarëve dhe përpjekjet për ngritjen e fondeve.  

Ju lutemi, vazhdoni të na shkruani dhe të na telefononi! Ne jemi të përkushtuar të bëjmë çmos për t'ju ndihmuar në përpjekjet tuaja fisnike për të 
adresuar situatën. 

Jemi të gjithë të bashkuar në këtë situatë! Ne jemi të bashkuar jo vetëm në ankthin dhe frikën tonë, por gjithashtu në nevojën për njëri-tjetrin për 
të krijuar shpresë për të ardhmen. 

https://www.surveymonkey.com/r/PSM9W95?fbclid=IwAR0mzfW1gqeOMHBcP-k8inCF8VcIju_HP1E70FN0borjqxbPOThbHHkT0dI
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 
Përgatitja e IPA III - Konsultime me OSHC-të 

Pas thirrjes së Komisionit Evropian për 

pjesëmarrje të organizatave të shoqërisë civile 

në procesin e përgatitjes së IPA III, Qendra 

Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në 

Shqipëri promovoi gjerësisht thirrjen dhe 

organizoi një proces konsultimi me OSHC-të 

mbi procesin dhe kuadrin e programimit të 

IPA III. OSHC-të ofruan sugjerime në lidhje me 

tematikën e prioriteteve si dhe procesin e 

përgatitjes dhe zbatimit të IPA III.  

Për më shumë informacion, gjeni këtu 

dokumentin me reagimet dhe sugjerimet e 

OSHC-ve, dërguar Komisionit Evropian dhe 

Projektit të Asistencës Teknike për Organizatat 

e Shoqërisë Civile (TACSO 3) i cili koordinon 

procesin e mbledhjes së feedback-ut në 

nivelin rajonal (Ballkan Perëndimor dhe Turqi). 

Forcimi i rrjeteve dhe koalicioneve të OSHC-ve në Shqipëri për më shumë nisma dhe impakt më të 

madh 
Fuqizimi i rrjeteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) është një element i rëndësishëm I zhvillimit të shoqërisë civile në Shqipëri. Qendra 

Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ofron mbështetje për rritjen e kapaciteteve të rrjeteve dhe fuqizimin e tyre, si pjesë e 

objektivave të saj strategjikë për të forcuar kapacitetet e shoqërisë civile dhe për të kontribuar në krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë 

civile, demokracinë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.  

Që nga janari i 2020, Qendra ka ofruar asistencë teknike për 

katër rrjete rrjete organizatash. Në vijim të thirrjes të hapur 

për shprehje interesi, Rrjeti "Youth Voice", Rrjeti i Shoqatave 

të Prindërve në Elbasan, Rrjeti I vigjilencës mjedisore "Një sy 

për mjedisin" dhe Rrjeti "Pakti për Zhvillimin e Rinisë" në 

Shkodër, u zgjodhën ndër 22 aplikime të ardhura nga rrjetet 

lokale dhe kombëtare, si përfituesit e parë të programit të 

asistencës teknike të Qendrës. 

Prioritet në këtë fazë iu dha mbështetjes së rrjeteve dhe 

grupeve të reja informale dhe iniciativave lokale, duke synuar 

një larmi fushash ku punojnë rrjetet. Fillimisht janë 

organizuar disa takime për të identifikuar nevojat e rrjetit dhe 

në bazë të tyre janë përgatitur 4 programe të dedikuara 

asistence dhe mentorimi. 

Asistenca do të fokusohet në forcimin dhe fuqizimin e 

aftësive institucionale dhe organizative, hartimin e planeve të 

advokimit dhe forcimin e aftësive të rrjetit për advokim dhe 

lobim, fuqizimin e grupeve të synuara, dhe rritjen e vizibilitetit 

dhe impaktit të rrjeteve në nivelin lokal dhe kombëtar. 

Nga seancat e asistencës teknike me Rrjetit  
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Nga intervistat me OSHC-të mbi "Matrica e 
Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Shoqërinë 

Civile" - Lezhë   

Gjatë takimit me anëtarët e Forumit të Pavarur të Grave 
të Orikumit për të rigjallëruar dhe nxitur mobilizimin aq 
shumë të nevojshmëm për nisma për nisma të 
përbashkëta që adresojnë problemet e këtij komuniteti 
dhe më gjerë. – Zyra Rajonale Vlorë  

Gjatë një serie sesionesh informuese me studentë të Universitetit të Vlorës. Rëndësia e aktivizmit dhe 
vullnetarizmit rinor në adresimin e problemeve rinore dhe problematikave qytetare si dhe sfidat me të cilat 

përballen të rinjtë ishin në fokus të takimeve - Zyra Rajonale Vlorë 

Aktivitete nga zyrat rajonale të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri 

Sesion informuese me të rinjtë për vullnetarizmin 
dhe mobilizimin e komunitetit - Zyra Rajonale 

Shkodër 

Advocacy & Policy dialogue 

Takim konsultimi me organizatat e shoqërisë civile për projektligjin e ri për prokurimin publik 

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në 

bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik (APP) në shkurt të vitit 2020 

zhvilluan një takim konsultimi me organizatat e shoqërisë civile mbi projektligjin e 

ri për prokurimin publik. Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim prej 

vitesh, si pjesë e punës së saj për krijimin e një mjedisi mundësues për 

shoqërinë civile, ka kontribuar dhe advokuar për përmirësimin e kudrit ligjor dhe 

zhvillimin e praktikave të prokurimit social. Ligji i ri lejon OSHC-të të përfshihen 

në prokurimet publike, diçka që ka qenë problematike deri më tani. 

Znj. Reida Kashta, Drejtore e APP-së, prezantoi disa çështje kryesore të ligjit, 

veçanërisht në lidhje me prokurimin e shërbimeve sociale, por jo vetëm, si dhe 

përfshirjen e OSHC-ve në prokurimet publike.  

Përfaqësuesit e OSHC-ve prezantuan vlerësimet dhe rekomandimet e tyre mbi draftin, dhe duke marrë parasysh rëndësinë e lartë që ai ka, 

shprehën gatishmërinë e tyre që të përfshihen dhe kontribuojnë në hapat  në vijim në hartimin e akteve nënligjore. Qendra Kombëtare  Burimore 

do të vazhdojë të lehtësojë dhe organizojë proceset e konsultimit në këtë drejtim, duke marrë parasysh interesin e lartë të OSHC-ve për këtë temë 

dhe rolin kyç që OSHC-të kanë në ofrimin e shërbimeve sociale. 

Matrica e monitorimit të mjedisit mundësues për shoqërinë civile  

Nga janari i vitit 2020, Qendra Kombëtare Burimore filloi punën kërkimore për 

përgatitjen e Raportit të Matricës së Monitorimit për 2019. 160 intervista janë kryer me 

OSHC në të gjithë vendin për mbledhjen e informacionit paraprak. Në vijim, një sërë 

takimesh dhe focus-grupe u organizuan për çështje specifike si konsultimi publik me 

OSHC-të, roli, aksesi dhe bashkëpunimi i OSHC-ve me Njësinë Qendrore 

të Financimit dhe Kontraktimit; si dhe mekanizmat për bashkëpunim me qeverinë në 

nivelin qendror dhe lokal. Raporti do të finalizohet dhe publikohet në Prill 2020. Gjetjet 

e Matricës së Monitorimit shërbejnë si një udhëzues për rekomandimet e politikave 

dhe nismat e advokimit të ndërmarrë nga OSHC-të të koordinuara dhe lehtësuara nga 

Qendra Kombëtare Burimore. 

Ofrim informacioni dhe asistence për OShC-të - 
Zyra Rajonale Shkodër 
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Akademia e OJF-ve 

Prej shkurt të 2020 ka filluar Akademia e OJF-ve 2020. Akademia është një program vjetor që u jep mundësinë drejtuesve të OSHC-ve dhe 

menaxherëve të nivelit të lartë të rrisin aftësitë dhe të zhvillojnë kompetenca. Pas një thirrje të hapur për shprehje interesi, 22 përfaqësues të 

OSHC-ve u zgjodhën për të marrë pjesë në program. 11 module janë hartuar dhe 11 leksione do të mbahen si pjesë e programit vjetor, nga 16 

lektorë dhe të ftuar të veçantë (ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë).  

Programi i Akademisë së OJF-ve 2020 vijoi gjatë këtyre muajve me një seri leksionesh dhe seancash mentorimi mbi "Kuadri Ligjor për OJF-të në 

Shqipëri" dhe "Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE dhe roli i OSHC-ve" 

Akademia e OJF-ve është një nga aktivitetet kryesore të Qendrës Kombëtare Burimore për ngritjen e kapaciteteve të sektorit. Lexoni këtu për më 

shumë informacion mbi programin, kriteret dhe procesin e aplikimit për rregjistrimet në Programin e vitit të ardhshëm të Akademisë. 

#leksioni2 
"Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE dhe roli i OSHC-ve" 

Fuqizim Kapacitetesh  

#leksioni1 
“Kuadri Ligjor për OJF-të në Shqipëri “ 

https://resourcecentre.al/sq/2020/01/16/hapen-aplikimet-per-akademine-e-ojf-ve-2020/
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Gjatë këtij tremujori, Qendra Kombëtare Burimore vazhdoi të organizojë një seri programesh trainimi për organizatat lokale të shoqërisë civile 

bazuar në nevojat e identifikuara si pjesë e "Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri".  

Në përgjigje të interesit të OSHC-ve, u organizuan disa trajnime në qytete të ndryshme të vendit, duke u përpjekur të arrijmë sa më shumë që të jetë 

e mundur,  OSHC të ndryshme dhe aktivistë të shoqërisë civile. Duke marrë parasysh interesin e lartë të OSHC-ve për sipërmarrjen sociale dhe 

përvojat e ripërdorimit dhe administrimit të pronave të konfiskuara nga krimi i organizuar, në janar u organizuan katër programe trajnimi për këtë 

temë në Shkodër, Vlorë, Tiranë dhe Durrës. 

Gjithashtu, programe trajnimi mbi "Planifikim Strategjik" u organizuan me OSHC në Elbasan dhe Durrës; mbi "Kuadri Ligjor dhe trajtimi fiskal i OJF-ve" 

në Fier dhe mbi "Komunikimi efektiv, mediat dhe marrëdhëniet me publikun" me OSHC në Vlorë, Shkodër dhe Tiranë.  

Rreth 200 përfaqësues të OSHC-ve morën pjesë në trajnime dhe rritën më tej njohuritë në temat e sipërpërmendura.  

Përballë përhapjes së vazhdueshme të COVID-19, Qendra Kombëtare Burimore nga mesi i muajit mars 2020, në përshtatje me kushtet e krijuara, 

ndryshoi metodologjinë e punës dhe vazhdoi aktivitetin e saj për ndërtimin e kapaciteteve të OSHC-ve. Në vijim, gjatë kësaj periudhe zhvilluam dy 

trajnime online për shkrimin e projekt propozimeve dhe planifikimin strategjik me OSHC në rajonet e Shkodrës dhe Vlorës.  

https://resourcecentre.al/sq/publication/vleresimi-i-kapaciteteve-dhe-nevojave-te-organizatave-te-shoqerise-civile-ne-shqiperi/
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Sesione informuese me OSHC-të mbi procesin e anëtarësimit në BE 

Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) si një nga partnerët implementues të projektit, organizoi gjatë këtij tremujori një seri sesionesh informuese me 

OSHC-të për procesin e anëtarësimit në BE. 

Rreth 50 përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile dhe aktorët lokalë në Elbasan, Fier dhe Lezhë morën pjesë në këto seanca informuese dhe 

rritën njohuritë e tyre mbi të kuptuarit e procesit të integrimit në BE, mbi acquis e kapitujt e negociatave dhe rolin që duhet të kenë OSHC-të në 

këtë proces, në mënyrë që të jenë të përgatitura për t'u ulur në konsultime me qeverinë dhe diskutuar posaçërisht për kapitujt.  

Në muajt në vijim, EMA do të organizojë një seri sesionesh informuese online për OSHC-të lokale në të gjithë vendin duke synuar të arrijë sa më 

shumë OSHC lokale, aktivistë dhe grupe të komuniteteve lokale. Vizitoni faqen tonë të internetit për eventet tona të ardhshme. 

Ndërkohë, si pjesë e shërbimeve të help desk dhe takimeve me sektorin, Qendra do të vazhdojë të ofrojë informacion dhe asistencë për të gjitha 

OSHC-të e interesuara mbi procesin e anëtarësimit dhe se si ata mund të kontribuojnë në tematikat dhe sektorët ku punojnë.  

  
Nga seancat informuese me OSHC –të në Elbasan  

  
Nga seancat informuese me OSHC –të në Fier 

  
Nga seancat informuese me OSHC –të në Lezhë 

http://em-al.org/sq/kreu/faqja-e-pare/
https://resourcecentre.al/news-blog/


Z
H

V
IL

L
IM

E
T

 E
 F

U
N

D
IT

 N
Ë

 S
E

K
T

O
R

 

8 

Në fillim të muajit janar, EU TACSO 3 në partneritet me 

Delegacionet e BE-së dhe Qendrat Kombëtare Burimore në të 

gjitha vendet, organizuan takime konsultimi dhe vlerësimi 

kombëtare, me OSHC-të vendase, mbi vlerësimin e nevojave të 

OSHC-ve të BPT dhe raportet e vendeve.   

Raporti Rajonal i Vlerësimit të Nevojave për Mjedisin Mundësues 

dhe Kapacitetet e Shoqërisë Civile kundrejt Udhëzimeve për 

Mbështetjen e BE-së për Shoqërinë Civile në vendet e Zgjerimit, 

është përgatitur nga BCSDN dhe organizatat e saj anëtare. Raporti 

për Shqipërinë u përgatit nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim 

dhe Zhvillim. Qëllimi i raportit të vlerësimit është ti vijë në ndihmë programit 

TACSO 3 në hartimin e komponentit të Zhvillimit të Kapaciteteve dhe programit P2P që do të zbatohet gjatë vitit 2020 dhe 2021. Raporti paraqet 

një vlerësim të thelluar të mjedisit mundësues dhe kapaciteteve të shoqërisë civile. Raporti rajonal dhe raportet nacionale do të publikohen së 

shpejti. 

 

 

Forumi Rajonal i shoqërisë civile për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë: Nevoja për një shoqëri 

civile të fortë për një proces të suksesshëm të pranimit në BE 

Më 22 dhe 23 Janar 2020, TACSO 3 organizoi në Shkup Forumin Rajonal të Shoqërisë Civile me pjesëmarrjen e mbi 110 përfaqësuesve të OSHC-ve 

nga: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia, si dhe përfaqësues të lartë nga Komisioni 

Evropian dhe institucionet publike në rajon. 

Në Forum, përfaqësuesit e Komisionit Evropian prezantuan për herë të parë arkitekturën e Instrumentit të ri të Para-Anëtarësimit në BE-së për 

periudhën buxhetore 2021-2027 (IPA III) duke hapur kështu një proces konsultimi me OSHC-të mbi rekomandimet e tyre për mbështetjen në të 

ardhmen dhe përdorimin e fondeve të BE-së në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe rreth 10 

organizata të shoqërisë civile nga Shqipëria, morën pjesë në këtë aktivitet si dhe kontribuan në diskutimet e Forumit, ku ndanë përvojat dhe 

qëndrimet e tyre për disa çështje në lidhje me zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile në rajon.  

Në Forum u prezantua edhe raporti i vlerësimit për situatën në mjedis dhe kapacitetet e shoqërisë civile në vendet përfituese të IPA. Raporti tregon 

për një trend në rënie për mjedisin mundësues dhe rritjen e presioneve mbi shoqërinë civile nga institucionet publike dhe në këtë kontekst, ka 

pasur një diskutim midis përfaqësuesve të OSHC-ve dhe Komisionit Evropian se si të mund të përgjigjet sa më mirë si me mjetet politike ashtu 

edhe me ato financiare në dispozicion nga BE. Këto të fundit duhet të përqëndrohen në ndihmën e OShC-ve që të jenë më afër qytetarëve dhe në 

të njëjtën kohë të kenë qasje të hapur dhe dialog cilësor me institucionet publike. Pjesëmarrësit ranë dakord se një shoqëri e fortë civile është 

thelbësore që vendet të përgatiten me sukses për përdorimin e fondeve IPA, si dhe procesin e  negocimit për anëtarësimin në BE. 

Galerinë e fotografive të Forumit e gjeni këtu: Dita 1, Dita 2.                                     

 Takim Kombëtar Konsultimi dhe Validimi mbi Vlerësimin e Nevojave të OSHC-ve në BPT të TACSO 3 

 
Nga takimi i konsultimit të gjetjeve në Tiranë 

https://www.facebook.com/pg/TACSO3/photos/?tab=album&album_id=10157120076438014
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxllMltYDEMQzsKtIvqv7FgMMjhP18JLeYiu3mvR~_TGeZrXj~%3B8hss0vsnYCkhb6IhECIuOc3MOuqhGQC27nLqUGczIW28~%3Bzi8wV3qMY8JJfY3sb39P~%3B6H~_RI1MX3yM5u8ZR02uoqceLdnDfycacefzaZ5eqqbwfkaY7bfsoz~%3BzkMzmOvnckd209aWGNB5MQQtfck
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Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri po përgatit Raportin Vjetor të Shqipërisë 2020. Struktura e 
Raportit Vjetor të vitit 2020 do të jetë e njëjtë me Raportin e vitit 2019. Për secilin nga kriteret, do të 
bëhet një vlerësim i përparimit të Shqipërisë që nga Marsi 2019. Progresi do të matet në drejtim të 
vendimeve konkrete të marra, legjislacionit të miratuar dhe shkallës së zbatimit.  

Nisur nga roli kyç që organizatat e shoqërisë civile kanë në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, 
Delegacioni duke vlerësuar njohuritë e OSHC-ve, organizoi gjatë shkurtit 2020 një konsultë dy-ditore me 
tre seanca, konkretisht në lidhje me: Sundimi i Ligjit (funksionimi i gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit 
dhe krimi i organizuar, migracioni dhe migracioni joligjor); Demokracia dhe të drejtat themelore dhe 
kapitujt e acquis të BE-së. Një numër i madh OSHC morën pjesë në këtë konsultim dhe kontribuan me 
qëndrimet dhe opinionet e tyre. 

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të Komisionit Evropian 2020 për Shqipërinë 

Pozicionimi i BCSDN mbi Udhëzimet e BE për Shoqërinë Civile 

Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) ka përgatitur një dokument pozicionimi, ku përshkruhen mësimet e marra dhe 
rekomandimet kryesore mbi Udhëzimet pas 2020.  

Udhëzimet për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile në vendet e zgjerimit, 2014-2020 (Udhëzimet), të hartuara nga DG NEAR në konsultim me 
shoqërinë civile, kanë synuar të inkurajojnë vendet e zgjerimit që ta bëjnë legjislacionin të favorshëm për shoqërinë civile,  të promovojnë 
përfshirjen e shoqërisë civile në procesin e para-anëtarësimit dhe të ofrojnë një kornizë për monitorimin dhe vlerësimin e rezultateve të arritura 
me ndihmën e BE-së.  

Shumë organizata të shoqërisë civile në këto vende, përfshirë BCSDN-në, i kanë konsideruar Udhëzimet si dokumentin kryesor për sigurimin e një 
mjedisi mundësues për veprimet dhe zhvillimin e tyre- një kusht thelbësor për shoqërinë civile për të luajtur rolin e tyre të rëndësishëm në 
zhvillimin e vendit dhe procesin e zgjerimit në BE. Lexoni dokumentin këtu. 

Samiti i parë i shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor 

Samiti i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor u mbajt nga 27-29 Shkurt në Tiranë. Eventi mblodhi më shumë se 100 përfaqësues të shoqërisë 

civile që diskutuan zhvillimin e ardhshëm të rajonit dhe rolin e sektorit të shoqërisë civile në forcimin e bashkëpunimit rajonal.  

Gjatë samitit, u organizuan shumë panele me përfaqësues të lartë të qeverive, nga sektorë të ndryshëm dhe përfaqësues të lartë të organizatave 

ndërkombëtare dhe rajonale në rajon, për të diskutuar mbi disa nga sfidat dhe sukseset e deritanishme. Lexoni më shumë rreth Samit. 

Photo credit:  Delegacioni i BE në Tiranë 

Më 24 mars, 2020 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të BE-së (Këshilli i Ministrave të BE-së) i dha dritë 
jeshile hapjes së negociatave të pranimit në BE me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, një arritje e 
madhe që do të përfshihet në raport. 

 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/doc_guidelines_cs_support1.pdf
http://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2020/01/BCSDN-Position-EU-CS-Guidelines_final.pdf
http://westernbalkansfund.org/2020/03/03/1st-western-balkans-civil-society-summit-successfully-concludes-its-3-working-days-with-recommendations-for-the-governments/?fbclid=IwAR3V7fsg_s-rXci6Y6mVBukeQFMJ-hQj2Zu4J4t6BLAlzMfOPPizVSrpkf8
http://westernbalkansfund.org/2020/03/03/1st-western-balkans-civil-society-summit-successfully-concludes-its-3-working-days-with-recommendations-for-the-governments/?fbclid=IwAR3V7fsg_s-rXci6Y6mVBukeQC:/Users/Administrator/Documents/Custom%20Office%20Template
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OSHC-të kërkojnë nga Qeveria Shqiptare ndihmë financiare për të përballuar situatën e krijuar 

nga COVID-19 

Më 24 mars 2020, një grup organizatash të shoqërisë civile përmes një letre të hapur drejtuar Kryeministrit Z. Edi Rama dhe Ministres së 
Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale Znj. Ogerta Manastirliu, kërkuan mbështetje financiare për organizatat e shoqërisë civile për të përballuar 
situatën e krijuar nga COVID-19. Duke patur parasysh faktin se sektori numëron një numër të madh të të punësuarve si dhe kontributin e madh të 
OSHC-ve në sfidat sociale të vendit, OSHC-të kërkojnë të përfshihen në Planin e Mbështetjes Financiare të qeverisë. Lexoni letrën e plotë këtu 

Deklaratë e OSHC-ve për shkeljen  e ligjit normativ 

Me iniciativën e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, një grup prej 24 organizatash të shoqërisë civile, përmes një 
Deklarate të Hapur, besojnë se Akti Normativ me fuqinë e Ligjit Nr. 1, njohur si paketa Anti-KÇK, bie ndesh me 
parime të rëndësishme që qëndrojnë në themelet e shtetit të së drejtës të përcaktuara në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë dhe në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese.  

Pavarësisht kërkesës së organizatave të shoqërisë civile drejtuar Kuvendit të Shqipërisë më 5 shkurt 2020,  me 
keqardhje vërehet se të dy Komisionet Parlamentare e miratuan aktin normativ pa asnjë konsultim publik.  

Lexoni deklaratën e plotë këtu 

Kërkesë për verifikimin dhe fillimin e procedimit disiplinor ndaj subjekteve përgjegjës (gjyqtarë/

prokurorë) për praktikën e masës së sigurimit ndaj të ndjerit Bilbil Hasani, i vetëvrarë në IEVP 313 

Në datën 21 Shkurt të këtij viti, në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale 313 “Jordan Misja”, u gjet i 

vetëvrarë në qelinë e tij me një çarçaf, shtetasi i paraburgosur Bilal Hasani. Sipas njoftimeve të mediave, ai është 

akuzuar nga prokuroria për vjedhje të një portofoli, me vlerën 1,200 lekë. Pas kësaj ngjarje tragjike, një grup 

organizatash të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut i drejtuan një letër të hapur institucioneve kompetente, si 

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe 

Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Lexoni letrën e plotë këtu 

Indeksi i Barazisë Gjinore për Republikën e Shqipërisë 2020 

Në janar të vitit 2020, Shqipëria publikoi Raportin e parë të Indeksit të Barazisë 

Gjinore. Indeksi, i cili është një instrument i Institutit Evopian për Barazinë 

Gjinore (EIGE), evidenton hendekun gjinor në gjashtë fusha të ndryshme, si dhe 

dy fusha të ndërlidhura dhe gjithsej 31 tregues. 

"Tani që Shqipëria ka Indeksin e saj të Barazisë Gjinore, ajo do të jetë në gjendje 

të monitorojë progresin. Me një analizë të detajuar të sfidave të barazisë gjinore 

të mbetura, politikanët mund të përdorin Indeksin si një udhëzues strategjik për 

të planifikuar masat e politikave" tha Virginija Langbakk, Drejtore e Institutit 

Evropian për Barazi Gjinore (EIGE), në ngjarjen e mbajtur për prezantimin e 

raportit. Përfaqësues të institucioneve të ndryshme, agjencive donator dhe 

organizatave të shoqërisë civile morën pjesë në këtë aktivitet. Lexoni raportin 

këtu  

Më 9 mars 2020 në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Grave, Delegacioni i Bashkimit Evropian 
së bashku me disa organizata partnere dhe aktivistë për të drejtat e grave, u mblodhën në 
Shtëpinë e Evropës për të qenë pjesë e një serie aktivitetesh që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit 
mbi të drejtat e grave. 

Sesione diskutimi mbi çështjet e barazisë gjinore, të drejtat e grave, thyerjen e stereotipave dhe 
mendësive, pjesëmarrjen e grave në sipërmarrjet sociale, situatën e grave në zonat rurale, 
angazhimin dhe përfshirjen djemve dhe burrave si dhe çështje të tjera u zhvilluan gjatë kësaj dite. 

"Tregu i Hapur" ofroi një mundësi për të paraqitur një larmi të punimeve me dorë, tradicionale, 
barëra medicinale nga disa grupe të grave nga rajone të ndryshme në Shqipëri. Të  ardhurat do të 
përdoren për ti ardhur në ndihmë grupeve të ndryshme të grave në nevojë.  

Unë jam brezi i barazisë. Të përmbushim të drejtat e grave 

https://oranews.tv/article/covid-19-organizatat-e-shoqerise-civile-kerkese-qeverise-mbeshtetje-financiare
https://ahc.org.al/akti-normativ-nr-1-tejkalon-kompetencat-kushtetuese-te-keshillit-te-ministrave-cenon-parimin-e-ndarjes-dhe-balancimit-te-pushteteve-dhe-te-drejtat-dhe-lirite-e-njeriut/?fbclid=IwAR2F5hKLerEqJq7vJgmMF39yKvfEFXYWMq3Ucj6nkKjofOgVQriC3kjKpUE
https://ahc.org.al/akti-normativ-nr-1-tejkalon-kompetencat-kushtetuese-te-keshillit-te-ministrave-cenon-parimin-e-ndarjes-dhe-balancimit-te-pushteteve-dhe-te-drejtat-dhe-lirite-e-njeriut/?fbclid=IwAR2F5hKLerEqJq7vJgmMF39yKvfEFXYWMq3Ucj6nkKjofOgVQriC3kjKpUE
https://www.facebook.com/KomitetiShqiptarIHelsinkit/posts/2556012234522291?__xts__%5B0%5D=68.ARAivuAQnugsX_2CAL3hQNi_awB2BTVrHDlOrg_vuV8oo6ROxuVifXTL_IUpELG-qfErxkawBTAATBm-HJ5gMvhxX_uwRN57ZlaNEbraxd9ZD6SoRgT18tHaBpNweC4LPWJaVsfPlW1UzOiv2F09dVjAg0Ua0hR2eZI
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/Gender_Equality_Index_for_the_Republic_of_Albania_2020.pdf
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/01/Gender_Equality_Index_for_the_Republic_of_Albania_2020.pdf
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https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1455426224616801?__xts__%5B0%5D=68.ARDJTee9yMc7n_vxOs2WwCrCeQEjxZbSukx9Zz_ux_aGS-Ni4eh8YExYELOrwaVhyu9-oCyP0VdcQi1qfOr1woEUrhsMk-u6N56MRvIcdmwEzlDI1GNHdEZSsEukvo291PaCYnsp_IE3hE91r8Cgh5Q07-NYYzXApLZ9DkrTlmEP
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1444268742399216?__xts__%5B0%5D=68.ARCRBbxu_-3Yy87wiVjjkoFelhLm0BowMGEaQhe_p9x27WqDrPkNLzIeFN2fxc-nv76CZ99vHyiupo086Wng6eP_THpZDk-ToPB7NSjGSmaTmr_hWBDdI1oQ-VnF3DPD5ezNrqVBU7GhHDp9yACkkySlwMqTNxAeVZVlJQnGEu7f
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1420302484795842?__xts__%5B0%5D=68.ARCyLYLOyPzRNr22XRIVbir1YmHLEJEN1v-pyqXBcFtCOTiXnlO259oWZ8pv-PKQhFXrCCxcSWxVfv190Urk2R1nzkasBO4SnFqAEqXvnz70c5cT7q-IJcxBNEzK3-y7HVSr_fkEHJsw47sdB5i-ACBqJD97xzWZza9taCUBtn6i
https://www.facebook.com/partnersalbania/posts/10157918688293955?__xts__%5B0%5D=68.ARCO2-ti9kz9uT440LUAY7ABZ9EoQMBUc005cQ4R_9M9jUCu-R_QUFwwyAfxL4Zo4IzLApmM74KrseQ4jM-pcozx_1LJY4y1oao9Rma6AsoAq5ltXAVt5i8kTJkC5QRXBrtom1yg_8A2gcu0MCIWdNZLIZYWwFxwxekLkm4DtbfWF
http://tacso.eu/activities-to-support-civil-society-during-the-corona-virus-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR2LlcXOfgXpeVSkyuxl1pz4BNIWjH6bvKr8SeXKQV_QUSQ0EebavwCuvQY
https://www.levizalbania.al/website/349-covid19-thirrja-per-reagim-te-shpejte?fbclid=IwAR3xhtPOuYcgYmFrOVh6qdByhHs2j_mW_VWgXWzmo7sNx8od6nd3JswWBkA
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1443205839172173?__xts__%5B0%5D=68.ARAAcLq92esOV6dEb1nkyqfKTlhd3Vss8RSpGfbfI97CshM3a5JxfuncrNPBmmeAel1IdZAAOsIsUYVZ6hJ1Cb_NX00_yVQ-PefakqN-_Kqu8EPnS2OvRFEwnw5p5EU9yc9MpxhLM1-Z31CcR0Pes40I7NEOq968Hi3D1vcRB0d3
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1185649681594458/1422130364613054/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDlPYRQiZfapAqDnGrG0Q1HSFsiEMmGhMuLrxcXpVzwIQWdKwpUVQH-bg_7GacOmMeTnNb4azIvCyVuCMM-ohUh7fRbzI-CtoTB0H146B8AJs4mASnyZvgDz_ioQrt55G0nYd6Zfq_0Sq6X
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1433074076852016?__xts__%5B0%5D=68.ARDWO0Wnjvb5vxRHQvjIMCSIJotG2iqgeoIhOiidi3swmneFXI5o1zEO9Lee797vyLXWkv_cjrsvFbR5ScQackorxbG8krP6gmhFh1Be0cm667EtnhurgqGp9pBeoUqkYp5X6qU9Pd89HoXiTULZViIuPel0WSnppdWuKBV0x-B3
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1457011951124895?__xts__%5B0%5D=68.ARBfMALdX5NW0gGqrayKLKGlARKkiwPwkGKQB8rj4q71gcrlZiEJ5VUyvqpeQbNOwqnacTNXaov1ynKb8v_G8i0F9avhGlHZuNoi-iKgx-7R5T6NbSZKXPbdbrypMhy90NhtLvP4tvGeqqQeY0JLvWb9QuMoGpdNsjyloHaMWOih
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1438933056266118?__xts__%5B0%5D=68.ARCKz7jeFFqmCksmYfR5jkdto3dK729vtF5TASzjepZcvd2_mWLsLsJgj7kG0bhI58ho0DLM9NdGp9W1TfVF03PHuczUoUAY9FZVxb9VexvU5yqL-8XMhEENabHcNtFLyONT8jb976LnsNiy2RUt25tPi8mMCUrO55BRjsji6am_
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1461199184039505?__xts__%5B0%5D=68.ARAM_97bU-b6kwLwS794nq1u-MjQVoVMWG62pCe-tPFV3FSduUyrXpsab_opz1gVVhyNiiETr9hR1Ki_Lhk6uSoJR8Mv3jRUNmF35dCEn50gDH-B4N6f54E2vpwFNUx607LnLXzn4ANcgVqqaXMQ0xhr6RuqhmeEgz0IgLmFhxD1
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1457745454384878?__xts__%5B0%5D=68.ARB32DokYpAeqVL4GoZ9Dz8ih_jm4ZzXDM1zrQJxDzZnYrgc0XWbO2kq8Q3Gr-a7cCVIAjSunnvuQYrU37ouQQTUw-0hWN0189I0mwYV9CFNX_fRVYWqEwUuRLL_oUA3e600Sqz5LOpE8AOPu1LpaO4vcy7icr58MMqUqaV8CNHJ
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1444829802343110?__xts__%5B0%5D=68.ARBU2SjmU4dhR0kVkiMAUm8avzO03IjHgS0_5YPZ-DJNGPoZoNkkrRcDWwMNOMmuQOO7jfSzRhydHq01vjALtezayiZ67vFosKTBZQhiaqUyqD4TyRZFLt5jvAi74vdIYGESgAwogkZDNThq-knqkRjGy_QgoXGVXifIs1jNLVny
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1433177910174966?__xts__%5B0%5D=68.ARDoppgvU6KW4N4BD0sBjSmATBjlDXDYKdraV2qnHuqwpMyHKaDKjEvY1CAUbGEvd3nDWtvMXgt6yqZjjG4PU7BcxKXXhgSA-BEEqHNpDW12lzOVeJ9CWO1rx4UqAUbUzpM8Nxiez_WGquDHfqnaE3Q8YOyrA8Ym1fX-lR-SfLVX
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1456902917802465?__xts__%5B0%5D=68.ARA3HjOjYtlqb_tniN3ZZ2CLuUP_IFHAFDooAox6IuoqpGqS-_XuJREutkmZDZ1j7f_EAEY_RjAIxYyV5Q9AOqMYGQ7CAH3usEo6JPugkYK6fPxHor-U5tG07ds9c3GJ2k-r4DXhEj69qMuUgLQRJzabYFUfJjDfZkzld2Muv8AZ
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1455419667950790?__xts__%5B0%5D=68.ARBVww6ZZ7nSC2YiMeqYBqziJqQsoLOmGp1Qh6QKuItV3M5D0P1i94ys21BQMj4SRB8z8MHruj98EoUePmHkG3Xz3YI9QB5in3E8UdAiCt4QcIja2bga65Kqt1Xz1Jdi1bzUXgV-9l5WYkmKZ6ioOBtDnoai4VM3106RETOd8yMS
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1439969366162487?__xts__%5B0%5D=68.ARAiY-wCOH670FXXbhvPSSn6PcvKXtDUoosdboCSM2QtOk6BAJ1LemDtS12xRw5_MPb9aAEB5cLch1jBtropjo8-E-et0QXSYahLCNKhrSUPe27aYS6zQsVMc4g0UsP7WG9JxCKkq4FNwVtzC6OVGFE9UQSWCY4V9db1oe_DMg1H
https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare?fbclid=IwAR2Q1ESfGveMcQmuSJAK5IDOeAv12vuj1jeNJWRCyqN9yTaPk64ehrXY3OU
http://ecnl.org/call-for-grant-proposals/?fbclid=IwAR1rhSpV1Vwpv-Js800wscWqBsuMTlqRrwCV8f0B_zGMJvqFbF7isIWcGE8
https://bit.ly/3ay6IX0?fbclid=IwAR0FGwYkPWWtLJCy-IUVLIcYF9OBhjRDufTr7tD60rS7X7C9JIDXN9XtOsI
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1408941932598564?__xts__%5B0%5D=68.ARABwiqqi4UVHFdd6tUlSrrshtUMrndgV_ohlE2jG_G6THSwD0IuRjSlrgMZyI3OeByeBwpgzdm8H1SqxVYLD6Z0Cp5isIjfii0mLFXXMsmCsxxm1GrBvzLHQTNBOw9vT1GbOeXhubWtvHbiLC3GOFoe3L63uSLsWUkTOHf3-ljF
http://heroi-im.al/?fbclid=IwAR1xjXGJCAmijiHn4ktWz51v64xzqsmAWIfz-9DJHEhjHhLDvn6KX9HcZCM


12 

Ju mirëpresim! 

Zyra në Tiranë 

Rruga e Elbasanit, PARK GATE, Kati i 
10të, Ap. 73, Tiranë 

(në mjediset e “Partnerët Shqipëri për 
Ndryshim dhe Zhvillim”) 
Tel/Fax: +355 4 2254881 

E-mail: info@resourcecentre.al  

Zyra në Shkodër  

Rr. Studenti, Sheshi Democracia, Kati 
7, Pallati pranë Radio Shkodes 

(në mjediset e Shoqatës “Gruaja në 

Zhvillim”) 

E-mail: shkodra@resourcecenter.al 

Zyra në Vlorë  

Lagjja 29 Nëntori, Rr. Dede Ahmet Ama-
taj, Çerdhja 15, Kati i 2të, Vlorë 
 

(në mjediset e Qendrës “Aulona”) 
Tel: +355 3 3224531" Center) 

Tel: +355 3 3224531 

E-mail: vlora@resourcecenter.al 

FOLLOW @resourcecentrealbania @resourcecentre.al @resourceCSO_al 

Partnerët Shqipëri disponon pranë zyrave të saj, një sallë 45 m2, të pajisur me 
të gjitha mjetet e nevojshme për realizimin e eventeve të ndryshme si trajnime, 
takime pune, konferenca etj.  

Prill 2020 

 

 

Maj 2020 

 

 

Qershor 2020 

 

 

 Akademia e OJF-ve  Trajnime dhe Seminare për OShC-të Aktivitete  rrjetëzimi 

CONTACT US :  

Përparësitë: 

Sallë e përshtatshme me ndriçim natyral, pajisje bashkëkohore, kondicionim 
etj. 

Vendndodhje shumë e mirë 

Çmim konkurrues 

Mundësi rrjetëzimi dhe ekspozimi 

Mundësi për webinare, trajnime e konferenca e online, deri në 25 pjesëmarrës 

12 

KALENDAR TREMUJOR  Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 
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Forume Publike dhe Evente 

Për më shumë informacion lutemi lexoni 
broshurën më poshtë. Për të rezervuar na 
kontaktoni në: 

Cel: 00355 697889600 
Tel. 00355 4 2254881  
partners@partnersalbania.org 

@http://www.resourcecentre.al/ 

@ResourceCentreAlbania 

mailto:mailtomailtoinfo@resourcecentre.al
mailto:shkodra@resourcecenter.al
mailto:vlora@resourcecenter.al
https://www.instagram.com/resourcecentrealbania/?hl=en
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/
https://twitter.com/resourceCSO_al
mailto:partners@partnersalbania.org
http://www.resourcecentre.al/?fbclid=IwAR0qYjNHeycHy8-F7JLqnD9XZbupa83RGMSZoEwyaAU09fehDI-1gxpxRyo
https://www.youtube.com/channel/UCzJWQLMUac_zET-lDbFJZzA?view_as=subscriber

