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Gazetë Tremujore 

Korrik 2019 Edicioni Nr. 1  

NË  KËTË  EDICION 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë 
Civile në Shqipëri (QKB), është një iniciativë e 
Partnerëve Shqipëri, financuar nga Bashkimi 
Evropian dhe zbatuar në partneritet me 
Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe 
Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Europiane në 
Shqipëri (EMA). Qendra do të shërbejë si një 
platformë për shoqërinë civile në nivel lokal, 
kombëtar, rajonal e më gjerë.  

Ngritja e kësaj Qendre, vjen në vijimësi të 
punës së dedikuar shumëvjeçare të 
Partnerëve Shqipëri, në mbështetjen dhe 
fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile dhe 
aktorëve të tjerë në vend.  

Objektivat e Qendrës Kombëtare Burimore janë: 

 Fuqizimi i kapaciteteve të 
organizatave të shoqërisë civile për të 
qenë aktorë më efektivë, të pavarur, 
transparentë e të përgjegjshëm;  

 Krijimi i një mjedisi mundësues për 
shoqërinë civile, demokracinë 
pjesëmarrëse dhe procesin e 
anëtarësimit të Shqipërisë në 
Bashkimin Evropian. 

Funksionet kryesore të Qendrës janë: 

 Ofrim informacioni dhe shërbimesh (help 
desk) për sektorin dhe të gjithë aktorët e 
partnerët e interesuar për zhvillimet në 
sektorin e shoqërisë civile; 

 Rrjetëzim për organizatat e shoqërisë civile 
në nivel lokal, kombëtar, rajonal e më gjerë; 

 Fuqizim i kapaciteteve të shoqërisë civile 
në Shqipëri përmes programeve të 
trajnimit, shkëmbimit, etj; 

 Mbështetje për përmirësimin e qeverisjes 
së organizatave të shoqërisë civile për një 
funksionim më të mirë të tyre, më të 
përgjegjshëm e transparent, si dhe për 
rritjen e besimit të publikut dhe aktorëve e 
partnerëve ndaj sektorit; 

 Rritje e aftësive rrjetëzuese e advokuese 
dhe lehtësim i proceseve të advokimit dhe 
dialogut, për një pjesëmarrje më të madhe 
e më cilësore në politikëbërje, si dhe në 
zbatim e monitorim politikash në nivel lokal 
e kombëtar. 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Forumi i 7-të i Ballkanit Perëndimor për 
Shoqërinë Civile 

Java Ndërkombëtare e Shoqërisë Civile 
2019 

Konferenca Ndërkombëtare “Axhenda 
2030: Partneritetet për Zhvillim të 
Qendrueshëm” 

Konferencë mbi aspiratat dhe mundësitë 
e të rinjve në Ballkanin Perëndimor 

Raporti për Shqipërinë 2019 

OShC-të si ofruese të shërbimeve publike 

Akademia Sociale Rajonale mbi 
Sipërmarrjet Sociale – IRIS NETWORKing 

Në mbështetje të zhvillimit të Sipërmarrjes 
Sociale në Shqipëri 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri 

THIRRJE DHE  
MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Qendra Kombëtare Burimore për 
Shoqërinë Civile në Shqipëri 

Konferenca e Lançimit  “Qendra 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile 
në Shqipëri” 

Bashkë më të fuqishëm! World Café mbi 
mjedisin mundësues për shoqërinë civile 
në Shqipëri  

Monitorimi i Mjedisit Mundësues për 
Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 
2018 

Studim mbi “Platformat Crowdfunding: 
Një Burim Alternativ Financimi”  

Akademia e OJF-ve  

Programe Trajnimi për OShC-të 

Lajme nga zyrat rajonale të Qendrës 
Kombëtare Burimeve për Shoqërinë Civile 
në Shqipëri 

Gjatë Konferencës së lançimit të QKB, 5 prill 2019. 

Vazhdon në faqen 2 

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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BOTIMET ME TE FUNDIT 

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 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ka zyrën kryesore në Tiranë, si dhe 
dy zyra të tjera rajonale në Shkodër e Vlorë për të siguruar një mbulim sa më të gjerë territorial 
në të gjithë vendin, me aktivitetet dhe shërbimet e saj. 

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring-Matrix-Country-Report-for-Albania-2018.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/05/Platformat_Crowdfunding_nje_Burim_Alternativ_Finanacimi.pdf


2 

Konferenca e Lançimit  “Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri” 

Më 5 prill 2019, Partnerët Shqipëri lançoi iniciativën e saj më të fundit , hapjen e Qendrës 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, një platformë për shoqërinë civile në 
mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të saj, dialogut të politikave dhe përpjekjeve 
advokuese të sektorit për një mjedis mundësues dhe zhvillim të qëndrueshëm të OShC-ve. 

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin 140 përfaqësues të shoqërisë civile nga mbarë vëndi, 
përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, donatorë dhe përfaqësues të medias.  

Aktiviteti u organizua me pjesëmarrjen e veçantë të Shkëlqesisë së Tij Z. Luigi Soreca, 
Ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe të Znj. Genoveva Ruiz-Calavera, Drejtore e 
DG NEAR për Ballkanin Perëndimor.  

Në fjalën e saj Znj. Calavera theksoi se: “Qeverisja e mirë është kërkesë kryesore politike për 
një vend i cili aspiron t’i bashkohet familjes së Bashkimit Evropian dhe qeverisja e mirë matet 
gjithashtu nga niveli i angazhimit të shoqërisë civile si dhe strukturimit të pjesëmarrjes së saj 
në dialogun politik dhe reforma”.  

Më tej Znj. Calavera vuri në dukje rolin kyç që ka patur shoqëria civile në Shqipëri përgjatë 3 
dekadave të fundit në sjelljen e ndryshimit, duke i’u referuar më konkretisht kontributit të 
shoqërisë civile në shtyrjen përpara të reformës në drejtësi. Znj. Calavera veçoi rëndësinë që 
ka për Bashkimin Evropian përfshirja e të gjithë aktorëve në politikëbërje si dhe forcimi i 
shoqërisë civile si një aset i vlefshëm në mbrojtjen e demokracisë, duke theksuar rëndësinë e 
ngritjes së Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe shërbimeve që do të 
ofrojë ajo në këtë kuadër.  

Në fjalën e saj përshëndetëse Zj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve Shqipëri, ofroi një 
panoramë të shkurtër analitike të situatës ku ndodhet sektori i shoqërisë civile sot duke 
theksuar një sërë çështjesh problematike si kuadri ligjor dhe fiskal, mungesa e dialogut dhe 
bashkëpunimit midis strukturave përfaqësuese të shoqërisë civile dhe institucioneve 
qeverisëse etj.  

Prezantimi i shërbimeve që do të ofrojë Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në 
Shqipëri, u bë nga Znj. Arjola Agolli, Drejtore e Programeve për Partnerët Shqipëri dhe 
Menaxhere e  Qendrës Burimore.  

Aktiviteti mundësoi një forum diskutimi midis të gjithë aktorëve pjesëmarrës mbi sfidat për 
krijmin e një mjedisi mundësues për OShC-të. Në fokus të diskutimit ishin sfidat dhe 
problematikat e përfshirjes së sektorit të shoqërisë civile në politikëbërje dhe vendimmarrje, 
mjedisi ligjor mundësues për OShC-të si dhe roli si partner social i sektorit në ofrimin e 
shërbimeve për qytetarët dhe institucionet publike. 

Aktiviteti u organizua me pjesëmarrjen e veçantë të Shkëlqesisë së Tij Z. Luigi Soreca, Ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe të Znj. Genoveva Ruiz-Calavera, Drejtore e 
DG NEAR për Ballkanin Perëndimor.  
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Bashkë më të fuqishëm! World 

Café mbi mjedisin mundësues 

për shoqërinë civile në Shqipëri  

Në vijim të aktivitetit lançues të Qendrës 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në 
Shqipëri, u organizua një World Café me 
pjesëmarrjen e rreth 120 përfaqësuesve nga 
organizata të shoqërisë civile, rrjete kombëtare 
të OShC-ve, donatorë, agjenci zhvillimi, media 
dhe organe këshillimore kombëtare si Këshilli 
Kombëtar për Shoqërinë Civile në Shqipëri.   

Ky event shërbeu si një mundësi për të sjellë 
bashkë organizatat e shoqërisë civile në 
Shqipëri për të prezantuar dhe diskutuar 
çështjet kryesore shqetësuese dhe vendosur 
për veprime të mëtejshme për adresimin e disa 
prej prioriteteve të OShC-ve si: rritja e 
pjesëmarrjes në vendimmarrje, përmirësimi i 
kuadrit ligjor dhe fiskal dhe forcimi i 
bashkëpunimit midis Këshillit Kombëtar të 
Shoqërisë Civile dhe sektorit.  

Sfidat e identifikuara nga OSHC-të dhe 
rekomandimet në lidhje me mjedisin 
mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri, u 
prezantuan nga Znj. Arjola Agolli, Drejtore e 
Programeve për Partnerët Shqipëri dhe 
Menaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore, 
në Javën Ndërkombëtare të Shoqërisë Civile 
(ICSW2019), organizuar më 7-12 prill 2019 në 
Beograd.  

Nën sloganin "Bashkë më të fuqishëm", në 
kuadër të ICSW2019, BCSDN, në bashkëpunim 
me CIVICUS dhe Iniciativat Qytetare, me 
mbështetjen e Fondit Ballkanik për Demokraci, 
organizuan 25 evente lokale në mbarë botën, 
përfshirë Shqipërinë. Këto evente lokale dhe 
rezultatet e tyre u prezantuan si pjesë e 
ICSW2019, për të sjellë perspektiva të 
ndryshme të shoqërisë civile e të komunitetit, 
në diskutimet globale gjatë Javës 
Ndërkombëtare të Shoqërisë Civile 2019! 

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Rreth 120 përfaqësuesve nga organizata të shoqërisë civile, rrjete kombëtare të OShC-ve, donatorë, agjenci zhvillimi, media dhe organe këshillimore kombëtare si Këshilli Kombëtar 

për Shoqërinë Civile në Shqipëri.  
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Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare 
Burimore për Shoqërinë Civile organizuan në 
Maj 2019 një tryezë për prezantimin e gjetjeve 
dhe rekomandimeve paraprake të “Matricës së 
Monitorimit të Mjedisit Mundësues për 
Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 
2018”. Takimi shërbeu si një forum diskutimi i 
fokusuar në një analizë të ndryshimeve të 
ndodhura gjatë periudhës janar 2018 – shkurt 
2019 mbi kuadrin ligjor dhe praktik që ndikon 
veprimtarinë e sektorit. Të pranishëm në këtë 
tryezë ishin Zj. Alketa Knuti, Zv. Drejtor i 
Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Tatimeve, përfaqësues të Agjensisë për 
Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), 
përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile 
dhe institucioneve donatore në vend.  

Disa nga gjetjet kryesore të Raportit të 
Monitorimit 2018 janë si më poshtë: 

 Procedura dhe formate të ngarkuara të 
raportimit në shtet, si dhe zbatim i dobët i 
proceseve të konsultimit mbi projektligjet 
dhe politikat, veçanërisht në nivelin e 
qeverisjes qendrore. 

 Udhërrëfyesi për Hartimin e Politikave dhe 
Masave për një Mjedis Mundësues për 
Shoqërinë Civile 2015-2018, rezultoi të jetë 
zbatuar vetëm në masën 20% të veprimeve, 
ndërsa plani i ri i veprimit 2018-2022 ende 
nuk është miratuar.  

 Këshilli Kombëtar për Zhvillimin e Shoqërisë 
Civile vazhdon përpjekjet megjithëse pa 
shumë rezultat, për ndërtimin e dialogut 
konstruktiv dhe efektiv në avancimin e 
axhendës së shoqërisë civile. 

 Paketa ligjore e hartuar për Ndërmarrjet 
Sociale nuk është në përputhje me 
direktivat e BE-së dhe praktikat më të mira 
Evropiane. Ajo paraqet disa kufizime dhe 
mekanizma të kontrollit shtetëror për OShC
-të që rrjedhin nga statusi i NS-së.  

 

Për më shumë gjetje dhe 
rekomandime, lexoni 
raportin e plotë. 

 

Qëndrueshmëria 
financiare dhe 
gjenerimi i fondeve 
mbetet ndër sfidat 
kryesore me të cilat 
ndeshen sot organiza-
tat e shoqërisë civile. 
Crowdfunding është 
një nga metodat risi të 
ngritjes së fondeve, e 

cila po përdoret gjerësisht nga sektori dhe 
sipërmarrjet sociale në rajon dhe Evropë, 
por është pak e eksploruar në Shqipëri. Për 
t`i ardhur në ndihmë sektorit në përpjekjet 
e tij në zbatimin e kësaj risie Partnerët 
Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore 
për Shoqërinë Civile organizuan një tryezë 
për prezantimin e studimit “Platformat 
Crowdfunding: Një Burim Alternativ Financi-
mi”. Nëpërmjet këtij studimi synohet 
informimi dhe nxitja e sektorit rreth përdo-
rimit të kësaj metode për të gjeneruar 
fonde. Për më tepër gjeni studimin e plotë 
këtu 

Studim mbi “Platformat 

Crowdfunding: Një Burim Alternativ 

Financimi”  

Monitorimi i Mjedisit Mundësues për Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 2018 

Për disa sqarime dhe ndryshime të ligjit 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” 

Që prej 1 Janarit 2019 ka hyrë në fuqi Ligji Nr. 
25/2018 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 
Financiare”. Organizatat e shoqërisë civile, 
janë bërë me dije mbi këtë fakt, përmes një 
ftese të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit 
(KKK), si organi i përcaktuar për hartimin e 
formatit të raportit të performancës që OJF-
të kanë detyrimin të dorëzojnë sipas Ligjit.  

Ky ligj është hartuar dhe miratuar pa dijeninë 
e pjesëmarrjen e sektorit dhe vjen në 
vëmendjen e organizatave të shoqërisë civile, 
vetëm në këtë moment kur ka filluar procesi i 
hartimit të formateve të raportimit nga KKK-
ja. 

Ligji sjell disa ndryshime dhe shtesa të reja 
për raportimin e subjekteve, mes të cilave 
dhe ato jo-fitimprurëse, të cilat përbëjnë 
shqetësim dhe hapa prapa lidhur me raporti-
min e organizatave të shoqërisë civile. 

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare 
Burimore inciuan dhe lehtësuan disa takime 
me sektorin për të dalë me një qëndrim dhe 
për t’Ju drejtuar Institucioneve me një 
kërkesë lidhur me këtë çështje. Lexoni Letrën 
këtu. 

Në Qershor 2019, një pjesë e madhe e or-
ganizatave të shoqërisë civile kanë marrë një 
kërkesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tati-
meve (DPT) për plotësimin e PYETËSOR OJF.  

Duke vlerësuar informacionin që DTP kërkon 
të mbledhë nëpërmjet tij, të krijohet 
përshtypja që ky informacion synon të 
adresojë çështje të cilat shkojnë përtej rreg-
ullimeve dhe detyrimeve ligjore të sektorit 
apo përtej detyrimeve për raportim të tij 
prane DTP. Pyetësori dhe informacioni që 
kërkohet në të paraqet një sërë çështjesh 
shqetësuese. 

Pas diskutimeve për këtë kërkesë, një grup 
organizatash të shoqërise civile iu drejtuan 
me një letër të hapur Drejtorisë së Përgjith-
shme të Tatimeve, për të shprehur qëndrimin 
e tyre, shqetësimin mbi disa çështje në këtë 
pyetsor si dhe pezullimin e tij e nevojën për 
rishikim. Lexoni Letrën këtu. 

Kërkesë nga OShC-të drejtuar 

Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve 

Gjatë prezantimit të gjetjeve të “Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 2018”. 

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring-Matrix-Country-Report-for-Albania-2018.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring-Matrix-Country-Report-for-Albania-2018.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring-Matrix-Country-Report-for-Albania-2018.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/05/Platformat_Crowdfunding_nje_Burim_Alternativ_Finanacimi.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/05/Platformat_Crowdfunding_nje_Burim_Alternativ_Finanacimi.pdf
file:///C:/Users/kristina.lato/Downloads/Studimi_ (4).pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring-Matrix-Country-Report-for-Albania-2018.pdf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1197011960458230?__xts__%5B0%5D=68.ARA6DmRppwE8OEIyITtDFGjW0SA-7HaoDgrADF5HkSxkIozM035uMWkmcSm0wzm5BESMrfg7nPniUGh62XXjnTK1N6Hs2YNjM310HswvqvAEjRe83Jt8SeQUC9rQ-7a6kPQbxSnXKXUwrpOQFXByMzPxLC27RZrt3aOQ1vrh3MK5
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1197011960458230?__xts__%5B0%5D=68.ARA6DmRppwE8OEIyITtDFGjW0SA-7HaoDgrADF5HkSxkIozM035uMWkmcSm0wzm5BESMrfg7nPniUGh62XXjnTK1N6Hs2YNjM310HswvqvAEjRe83Jt8SeQUC9rQ-7a6kPQbxSnXKXUwrpOQFXByMzPxLC27RZrt3aOQ1vrh3MK5
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1220023848157041/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCRhmyd9eXlMF-ZNQBQp9Nl6bwHFh2CEsuouhtJ33ugdIargUJIlOJHk0y4hPjzXOGJoKnTN5IwSACtWs0QMbg8pqaoW5YVMwZY5oqsXB1Fcmzdo1LwWeQhP_8vS8hgaMEB6WaRqJdodnx9
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/05/Platformat_Crowdfunding_nje_Burim_Alternativ_Finanacimi.pdf
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Shërbime ligjore në mbështetje të veprimtarisë së OJF-ve  

Bazuar në eksperiencën e gjatë në sektorin jofitimprurës dhe si avokate në shërbim të OJF-ve, 

duke nisur nga 1 mars 2018, Av. Ardjana Shehi ofron shërbime ligjore të dedikuara për OJF-të 
mbi: mirëkrijimin ligjor të OJF-së, regjistrimin dhe regjistrimin fiskal; mirëfunksionimin ligjor 

organizativ dhe/ose rregullator i OJF-ve; zgjidhjen e çështjeve ligjore fiskale, përfshirë dhe 

ushtrimin e veprimtarisë ekonomike nga OJF-të; këshillim në çështje kontraktuale; daljen ligjore 

nga tregu i OJF-ve dhe ç’rregjistrimin ligjor etj. Për më shumë mbi këtë shërbim  na kontaktoni! 

Akademia e OJF-ve vjen si një program i konsoliduar, krijuar nga Partnerët Shqipëri, i cili kontribuon në rritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve të 
OJF-ve në nivele ekzekutive dhe manaxheriale mbi çështje të zhvillimit dhe manaxhimit organizativ, qëndrueshmërisë financiare, advokimit për 
çështje të interesit të përbashkët, forcimit të bashkëpunimit ndërsektorial etj. Prej vitit 2015, mbi 70 përfaqësues të organizatave lokale, me një 
shpërndarje të gjerë gjeografike, sektoriale dhe përfaqësimi gjinor, përfituan njohuri dhe aftësi për drejtimin dhe manaxhimin efektiv të 
organizatave të tyre duke i ardhur në ndihmë grupeve të interesit për të cilat janë krijuar dhe publikut të gjerë.  

Akademia e OJF-ve 2019 filloi në prill të këtij viti. Pjesëmarrës në këtë Akademi janë 25 drejtues dhe menaxherë të lartë të organizatave që punojnë 
dhe japin kontributin e tyre në të gjithë vendin. 

Akademia e OJF-ve është një ndër aktivitetet kryesore që i shërben fuqizimit të kapaciteteve të sektorit, një funksion kyç ky që Qendra Kombëtare 
Burimore do të ketë në tri vitet e ardhshme. Lexo këtu për më shumë 
informacion mbi programin, kriteret dhe procesin e aplikimit për të 
qenë pjesë e programit Akademik në vitin e ardhshëm. 

Fuqizim kapacitetesh  

Akademia e OJF-ve  

#sesioni3  
“ "Menaxhimi dhe Zhvillimi Organizativ"  

#sesioni1 
“Kuadri Ligjor për OJF-të në Shqipëri”  

#sesioni4  
“Menaxhimi Financiar” 

#sesioni5  
“Komunikimi Strategjik ” 

#sesioni2  
 “Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe roli i OJF-ve në 

këtë proces”  

Nga sesioni i hapjes së Akademisë 2019
 
 

 

mailto:info@resourcecentre.al
http://partnersalbania.org/News/hapen-aplikimet-ne-akademine-e-ojfve/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1198284553664304?__xts__%5B0%5D=68.ARCHjLqBfzfgiv_TxzsDpPQWQ-GPkZ9hcDyeIyf3v_djDFVinqIO91RCvfGXvOoHbaBQo2i7NKttlw1VrOQW2SaPgxj_JE1aSSYWDXbQckpCHvFEMq3-dzYZfRFFHN_J-6F9zE1F2Jf2I2ZmuyTVOboNjpG0BPL2kdquTB2pA_S_
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1212492812243478?__xts__%5B0%5D=68.ARAwjRa5DXJuw_PsWCJnIxDAcLeRzYThTpS8fkGam9f2bxbHXOgv7_ht3BDK6xXJIVd6QL-mMkkMruS5va-iXERd_gT8Kv43d94EFaYNnsPi3aouFEmTk8lhEcIRuZj0lCd943W9GYLMz2YUCsNbLJc2X6z_lRmuU2uyHdbyckO4
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1188885557937537?__xts__%5B0%5D=68.ARBDL-iAVGeIAQPFLCyg0adTu6CjYoFw-YnjmDYc6IY4F5gZxBRTchiR-dC12dLIkRW2npo9uqitORciOCYP2LXm4_mxfAZyV51lEkOjhWVjfAMd6MemB6C6WrgLoQ7v4GH8VqInN77OVfmrVWUVIIv-O2rDEKJRMqCgFQ3Pb816
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1225671957592230?__xts__%5B0%5D=68.ARDC_cTUehsAuhBeK8KLfo9YGDHYUE5w7Fg6MnQjodSxahMX3eTwDh33ycwdsnbH9YbMniRga_bya-uShFEA6MGHvm-DZqk-56FgvzlaoPEc4gpoqv5Zbetmqv8kuyWJOBq4kZda_AhwR_sQHUIsUjfbynpJilC9JxqThv9-yapI
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1236592599833499?__xts__%5B0%5D=68.ARAEmBuOlvbZciQWtZxZUCbA3w1AW5CN4WPERuPy2Bt4avRollqGTnpK9cjy9xVnYihTFLgCtwGVv91-JiozuUjAs4OHRPIrRQJ8GekFNjtM56KjJmMNHzFIPqxd0vXS3ujH9irKRokh3yli6QL9dLN24sDDUGHchZM3fVmZ79Kf
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Programe Trajnimi për OShC-të 

Qendra Kombëtare Burimore në kuadër të 
funksionit të saj për ngritjen dhe fuqizimin e 
kapaciteteve të sektorit do të organizojë 
programe trajnimi bazuar në nevojat specifike 
të OShC-ve. Për këtë qëllim, QKB zhvilloi një 
vlerësim kombëtar për identifikimin e  nevojave 
të sektorit të shoqërisë civile në mbarë vendin.  

Programe trajnimi lokale dhe rajonale u 
dizenjuan dhe zhvilluan në përgjigje të 
nevojave të identifikuara në të tre rajonet. 
Raporti i plotë i vlerësimit të nevojave dhe 
gjetjet e tij do të publikohen së shpejti. 

Ndërkohë, bazuar në nevojat e artikuluara nga 
organizatat lokale si dhe duke marrë në 
konsideratë hapjen e një sërë Thirrjesh për 
Propozim, kryesisht nga Komisioni Evropian 
dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në 
Shqipëri, por dhe donatorë të tjerë dhe 
organizata lokale, QKB organizoi përgjatë 
muajve maj-qershor 2019, gjashtë programe 
trajnimi dy ditore me temë “Shkrimi i Projekt 
Propozimeve”, në Tiranë, Shkodër, Vlorë, 
Pogradec, dhe Durrës. Rreth 110 përfaqësues 
të OSHC-ve lokale morën pjesë në këto 
trajnime dhe avancuan njohuritë e tyre e 
punuan praktikisht për shkrimin e projekt 
propozimeve. 

Vlorë 

Në vijim të gjetjeve nga raporti i vlerësimit të nevojave dhe kapaciteteve të sektorit, të tjera 
programe trajnimi do të organizohen në periudhën në vazhdim. 

Tiranë Tiranë 

Durrës 
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Lajme nga zyrat rajonale të Qendrës Kombëtare Burimeve për Shoqërinë Civile në Shqipëri 

Sikurse u prezantua edhe në lancimin e Qendrës Kombëtare Burimore, përveç zyrës kryesore në Tiranë, Qendra Burimore do të ketë dy zyra të tjera 
në nivel rajonal, në Shkodër dhe Vlorë, për të siguruar një mbulim sa më të gjerë territorial të vendit me aktivitetet dhe shërbimet e saj.  

Gjatë majit 2019, pranë Zyrave Rajonale u organizuan sesione informimi me përfaqësues të organizatave lokale të shoqërisë civile, me qëllim 
prezantimin e pjesëmarrësve me shërbimet kryesore që do të ofrohen nga Qendra dhe aktivitetet e planifikuara gjatë një periudhe trevjeçare. 

Në vijim, koordinatorët rajonalë të Zyrave të Shkodrës dhe Vlorës organizuan disa takime dhe tryeza të rrumbullakëta me OShC-të për të diskutuar 
çështjet dhe problemet kryesore me të cilat organizatat ndeshen gjatë punës dhe veprimtarisë së tyre.  

Takime janë organizuar edhe me përfaqësues të mediave lokale dhe gazetarë, për të promovuar Qendrën Burimore dhe rolin e saj në nivel lokal dhe 
kombëtar. 

Zyra rajonale Vlorë , Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile  

Zyra rajonale Shkodër, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile  
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 Java Ndërkombëtare e Shoqërisë Civile 2019 

Mbi 900 liderë të shoqërisë civile dhe aktivistë nga sektorë, fusha, rajone dhe me eksperienca të 
ndryshme nga e gjithë bota, u mblodhën në muajin prill në Beograd, Serbi, për Javën 
Ndërkombëtare të Shoqërisë Civile (ICSW) 2019 të organizuar nga CIVICUS në bashkëpunim me 
Iniciativa Qytetare dhe Rrjetin Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN), për të 
eksploruar mënyra se si individët e organizatat në mbarë botën mund të punojnë së bashku për 
të mbrojtur hapësirat qytetare dhe për t’u adaptuar në kohë ndryshimesh e nevoje për 
qëndrueshmëri të shoqërisë civile në nivel lokal dhe global.  

Znj. Arjola Agolli, përfaqësuese e PSh dhe Qendrës Kombëtare Burimore në këtë event, mori 
pjesë në disa sesione në të cilat prezantoi praktika të mira dhe zhvillimet më të fundit të sektorit 
në Shqipëri si dhe sfida në lidhje me mjedisin mundësues për shoqërinë civile dhe zhvillimin e 
sipërmarrjeve sociale në vend.    

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) organizoi në Tiranë më 16-17 prill 2019, Forumin e 7-të të Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile. 
Çështjet kryesore në axhendën e këtij Forumi ishin roli i organizatave të shoqërisë civile në promovimin e bashkëpunimit rajonal, situata e dialogut 
social, si dhe krijimi i një mjedisi mundësues për shoqërinë civile në Ballkanin Perëndimor. Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve Shqipëri ishte një 
nga folësit në panelin e këtij forumi dedikuar krijimit të një mjedisi mundësues për shoqërinë civile.  

Forumi solli së bashku rreth 180 pjesmarrës, duke përfshirë një numër të madh të përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Bashkimi Evropian dhe 
Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE-së, organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të vendeve të rajonit. 

Lexoni më shumë rreth Forumit 

Forumi i 7-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile 

Konferenca Ndërkombëtare “Axhenda 2030: Partneritetet për Zhvillim të Qendrueshëm” 

Nën kujdesin e Presidencës Rumune të Këshillit të 
Bashkimit Evropian, u zhvillua më 16 prill në 
Bukuresht Konferenca Ndërkombëtare “Axhenda 
2030: Partneritetet për Zhvillim të 
Qëndrueshëm”.  

Konferenca u organizua nga Departamenti i 
Zhvillimit të Qëndrueshëm të Qeverisë Rumune 
dhe synoi të forcojë koordinimin për një 
monitorim efektiv të zbatimit të Axhendës së 
Zhvillimit të Qëndrueshëm të UN 2030.   

Në këtë konferencë morën pjesë pjesëmarrës 
nga vendet e BE-së, vendet e Partneritetit Lindor, 
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendet e Azisë 
Qendrore, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile 
dhe të komunitetit të biznesit. Pjesë e kësaj 
konference ishte dhe Znj. Klotilda Tavani, Drejtore e Programeve, Partnerët Shqipëri. Në mbyllje të konferencës u theksua dhe njëherë rëndësia e 
promovimit të partneriteteve për zhvillim dhe bashkëpunim të qendrueshëm.  

Lexoni më shumë për Konferencën 

http://civicus.org/documents/ICSW_2019_Report_English.pdf
http://civicus.org/documents/ICSW_2019_Report_English.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/7th-western-balkans-civil-society-forum?fbclid=IwAR20WXigHFP29GT9CZQMdT7hS_2UbrCbX1GEwHzICg-bRCJdjYT-TQc_8rk
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Konferencë mbi aspiratat dhe mundësitë e të rinjve në Ballkanin Perëndimor 

Konferenca u organizua nga Presidenca Rumune e Këshillit të BE-së në partneritet me partnerë 
rajonal si Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), 
në Bukuresht, Rumani, më 28-29 maj 2019. 

Temat e trajtuara gjatë konferencës kontribuan në identifikimin e zgjidhjeve më të mira për të 
rritur përfshirjen socio-ekonomike të të rinjve në rajon dhe për të lehtësuar vendosjen e një 
dialogu të qëndrueshëm midis të rinjve në BE dhe në Ballkanin Perëndimor, duke nxitur fuqizimin 
dhe mirëkuptimin e përbashkët si dhe një lidhje më të madhe me vlerat evropiane. 

Në konferencë morën pjesë më shumë se 200 pjesëmarrës nga 120 organizata - të rinj nga 
Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian, zyrtarë rumunë dhe të huaj, përfaqësues të 
institucioneve evropiane, organizata ndërkombëtare dhe rajonale, përfaqësues të industrisë së IT 
dhe startup-eve, si dhe të mjedisit akademik. 

Lexoni më shumë për Konferencën 

Raporti për Shqipërinë 2019 

Komisioni Evropian publikoi raportet për gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Më 
29 maj 2019 në Tiranë, Ambasadori Luigi Soreca prezantoi Raportin Vjetor për mediat dhe 
përfaqësuesit e shoqërisë civile në vijim të prezantimit drejtpërsëdrejti nga Brukseli të Paketës së 
Zgjerimit 2019 dhe Raportit Vjetor për Shqipërinë, nga Përfaqësuesja e Lartë e BE-së/Zv. 
Presidentja e Komisionit, Federica Mogherini dhe Komisioneri Johannes Hahn.  

Progres Raporti i fundit për Shqipërinë njeh një sërë arritjesh në fusha kyçe si sistemi i drejtësisë, 
lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, marrëdhëniet me fqinjët etj. Pjesë e Raportit ishin 
gjithashtu përpjekjet e bëra për një mjedis më mundësues për sektorin e shoqërisë civile, e në 
këtë drejtim nevojitet të bëhet më shumë progres për zbatimin e udhërrëfyesit për një mjedis 
mundësues për shoqërinë civile.   

Raporti thekson nevojën për ndryshime në Ligjin për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile 
(KKSHC) dhe për të siguruar përfaqësim të duhur në KKSHC. Për më tej, nevojiten përpjekje të 
konsiderueshme për të siguruar konsultime domethënëse dhe sistematike me shoqërinë civile, si 
pjesë e dialogut politik gjithëpërfshirës për reformat.  

Raporti rekomandon që këto përpjekje duhet të përfshijnë mekanizma gjithëpërfshirëse të dhënies së mendimeve dhe ndjekjes së mëtejshme për 
reflektimin e tyre. Qëndrueshmëria financiare e organizatave të shoqërisë civile mbetet ende sfidë për shkak të kuadrit fiskal dhe atij ligjor.  

Delegacioni i BE-së njeh se Shqipëria gjatë kësaj periudhe raportuese, ka bërë progres në axhendën e saj të reformave në kuadër të integrimit në 
BE. 

Lexoni raportin e plotë për Shqipërinë 

Nga takimi i Ambasadorit Luigi Soreca me përfaqësuesit e OShC-ve 

https://www.rcc.int/news/532/bregu-the-best-investment-in-the-western-balkans-is-to-create-opportunities-for-its-youth-to-stayrn
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
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Në kuadër të promovimit të një dialogu 
konstruktiv dhe përpjekjeve për advokim për 
një mjedis ligjor dhe financiar mundësues për 
sipërmarrjet sociale, Partnerët Shqipëri ka 
hartuar dhe publikuar një dokument politikash 
që ofron një pasqyrë sintetike të Ligjit nr. 
65/2016 "Për ndërmarrjet sociale në 
Republikën e Shqipërisë" dhe akteve ligjore për 
zbatimin e tij. Dokumenti analizon dhe adreson 
disa nga çështje kryesore në legjislacion, që 
paraqesin pengesa për veprimtarinë e 
sipërmarrjeve sociale. Si pjesë e analizës, janë 
dhënë referenca nga praktika ligjore evropiane 
dhe Ballkani Perëndimor. Kjo analizë do të 
kontribuojë në krijimin e një kuptimi më të 
mirë të nevojave për zhvillim të sipërmarrjeve 
sociale dhe adresimit të duhur nga 
institucionet shtetërore.   

Publikimi gjithashtu i 
vjen në ndihmë 
sektorit të 
sipërmarrjeve sociale 
në zhvillimin e 
përpjekjeve advokuese 
bazuar në fakte.  

Lexoni këtu paketën e 
plotë ligjore. 

Në mbështetje të zhvillimit të Sipërmarrjes Sociale në Shqipëri 

Partnerët Shqipëri në vijim 
të punës për fuqizimin e 
kapaciteteve në krijimin dhe 
zhvillimin e iniciativave të 
suksesshme të 
sipërmarrjeve sociale, 
dizenjoi dhe ofroi një seri 
sesionesh trajnimi dhe 
mentorimi me 16 
organizata të shoqërisë 
civile, që kanë shprehur 
interes për tu zhvilluar në 
këtë drejtim. Po ashtu, 5 
OShC-ve që mbështeten 
përmes skemës së 
nëngrantimit EMBRACE, u 
është ofruar asistencë e 
mëtejshme mbi 
menaxhimin, mjetet për 
rritjen e vizibilitetit dhe 
rrjetëzimin në nivel lokal 
dhe ndërkombëtar.  

Rreth 30 pjesëmarrës të përzgjedhur nga aplikantë të organizatave 
të shoqërisë civile nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, 
Maqedonia e Veriut dhe Serbia përfituan nga një paketë trajnimi e 
shkëmbimi eksperiencash, dizenjuar me një metodologji të 
larmishme nga Partnerët Shqipëri dhe ofruar në bashkëpunim me 
të ekspertë ndërkombëtarë mbi këtë çështje. Programi i 
Akademisë përfshiu leksione, punë në grupe, diskutime dhe vizita 
në terren, ku pjesëmarrësit u njohën me kuadrin ligjor dhe modele 
praktike të sipërmarrjeve sociale në rajon si dhe eksploruan rreth 
aktiviteteve inovatore të sipërmarrjes për zhvillimin e rajonit 
përmes një përfshirjeje më të madhe të emigrantëve, romëve, 
grave, të rinjve, personave me aftësi të kufizuara (PAK) e grupeve 
të tjera të margjinalizuara, në tregun e punës dhe në ofrimin e 
shërbimeve sociale. Për më shumë informacion mbi Akademinë 
lexoni këtu  

Akademia Sociale Rajonale mbi Sipërmarrjet Sociale – IRIS NETWORKing 

Akademia Sociale Rajonale “Sipërmarrjet Sociale – Një model i ri për ofrimin e shërbimeve të qendrueshme si dhe integrimin e grupeve të 
margjinalizuara në tregun e punës dhe shoqëri” u organizua në Tiranë në datat 27 - 30 maj 2019. Akademia u organizua nga IRIS Networking - 
OshC-të për mbrojtjen e menaxhimit sensitiv të migracionit. 

OShC-të si ofruese të shërbimeve publike 

Organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri janë aktorë me ndikim të konsiderueshëm në 
zhvillimin e vendit. Veçanërisht në fushën e ofrimit të shërbimeve, në dekadat e shkuara në 
kushtet e pamjaftueshmërisë apo mungesës së ofrimit të shërbimeve nga institucionet 
shtetërore, OShC-të kanë luajtur rol thelbësor në këtë drejtim. Ende në ditët e sotme, qeveria 
nuk ka mekanizma institucionalë për bashkëpunimin me OShC-të, çka ka sjellë bashkëpunim të 
vakët, veçanërisht në fushën e ofrimit të shërbimeve.   

Pas një vlerësimi të kryer mbi kapacitetet e OShC-ve në lidhje me gatishmërinë e tyre për 
ofrimin e shërbimeve publike, 20 OShC lokale nga i gjithë vendi, u bënë pjesë e një programi 
afatgjatë trajnimi dhe mentorimi, zhvilluar nga Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me 
Partnerët për Ndryshim Demokratik Sllovaki (PDCS). OShC-të pjesë e programit, u prezantuan 
me përvoja evropiane mbi aksesin në skemat e fondeve publike, identifikimin dhe zhvillimin e 
produkteve dhe shërbimeve për sektorin publik, duke synuar ndërtimin e urave për forcimin e 
bashkëpunimit me institucionet dhe lidhjen e marrëveshjeve konkrete për ofrimin e 
shërbimeve publike.  

Gjatë trajnimeve dhe sesioneve të mentorimit  

https://partnersalbania.org/News/paketa-ligjore-mbi-ndermarrjet-sociale-ne-shqiperi/
https://partnersalbania.org/News/paketa-ligjore-mbi-ndermarrjet-sociale-ne-shqiperi/
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/07/Analyses-of-legal-framework-on-social-enterprises-in-Albania.pdf
http://iris-see.eu/social-enterprising-on-second-regional-social-academy/
http://iris-see.eu/social-enterprising-on-second-regional-social-academy/
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hapur 

hapur hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

mbyllur mbyllur mbyllur 

mbyllur 

mbyllur 

mbyllur 

mbyllur mbyllur 

mbyllur mbyllur mbyllur 

mbyllur mbyllur 

mbyllur 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1201690713323688/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAWM4cSs0dMF0NK2ecXMU0NuXuVmaNOQRYTG3c2fh1UbCBnJmKN-G4sNkBCCzv7gzrYdPXyBhDWS0QurJoVCWVCZPREjzRMvSql1XdzK3bMEZdUU6kfMxrzROzrmFdDEpBvcPB6k2peGWUn
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&apply=N&aofr=163516&userlanguage=en&fbclid=IwAR07fM1mlAwqGhqzi4-BuIOVhL_k3EjQ6VicNWUGbVWQgQ7qpBctJ10E5_E
https://www.web4yes.eu/open-call.html?fbclid=IwAR3KtPc4TumAexAD0zH5jhTqxV0m1n9-f7JkCgZeFrcwqHvFCRuI3YGmeWE
http://www.balkancsd.net/balkan-civic-practices-second-call-for-contributions-resilience-through-togetherness/?fbclid=IwAR0xUVNwrF_8B1y9W5Ows4Bxe35mPAOCjoHZ3pD5R-vQ_AzwVI0knk9Eo3U
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1186614278164665?__xts__%5B0%5D=68.ARDix6G5usc0Au4PDckB9NmyNFzlmEf2De4bnBTJqaUeniM3gEpHv22MVUaPn2jJuT7_ktNcVdLGgJOv3v9m2QJMJOm1ERxv4hi6BbiSrZTQVpNfiZxSlm8VcjKgRPzNSK2_GYzm8cgyqAm_Pdk_2a-L6GRTKMLDVwSAfOjc5V0O
http://tacso.eu/publications/?fbclid=IwAR1Y6baj7Dt6Agr098zj92HKyIyXI3AY3vZwaPvb41ci-K1WAgmloY6HmXk
https://partnersalbania.org/News/thirrje-e-hapur-per-projekt-propozime-raundi-ii-projekti-embrace-modele-sipermarrjeje-qe-ndertojne-marredhenie-dhe-ekonomi-krijuese/?fbclid=IwAR28RxfNWj-wyIWQWf_HFNOOr6y0qzecwQaFjXBqE2r6gF8pnjCvQWWZvwE
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556545654132&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&page=1&ccnt=7573876&orderby=upd&debpub=01/11/2011&zgeo=11962938&nbPubliList=50&aoref=162473&searchtype=AS&Pgm=7573840&userlanguage=en&fbc
https://www.kcsfoundation.org/en/activity/kcsf-announces-its-third-executive-program-in-cooperation-with-the-college-of-europe-civil-society-involvement-in-the-eu-accession-process-2-2/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1557127715521&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164248&fbclid=IwAR3ha1uj_DJizyHDOhBNR5ItLnNRYL-PblufPFnSvkNnY7PnsrK-FlWKVDg
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/64287/call-internship-europe-house-project_en?fbclid=IwAR3TnIWu5i_D0BHDz_eQ2UcjehqGhRv6MTmDmHyBsUCs6cL-aY-be4wa89c
https://www.facebook.com/eu.delegation.albania/photos/pcb.2136942009708924/2136936519709473/?type=3&theater
https://www.facebook.com/usembassytirana/photos/a.446371155837/10156329647550838/?type=3&theater
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/3-calls-for-proposals-priority-axis-1/?fbclid=IwAR3XVGKohVluNB_kwr9HyAtSpiUdqwNE-uFJHR0iDwnsF_Kpapj2SOoVzyI
https://www.italy-albania-montenegro.eu/targeted-call-for-proposals-deadline-postponed-to-20-june-2019?fbclid=IwAR3v4V9DOT0zFm6fSfCDnnjekpX5aWJAiWsfIxt4BX7BjESHiFloCA7aOS8
https://www.soskd.org.al/index.php?mid=4&fbclid=IwAR313_G5_haj-Mp4IkVMPKi8kfvjDgzJFZANGR6YQVXOVHghuUBa9Euc6bo
http://www.amshc.gov.al/kkshc/?lang=sq&fbclid=IwAR3O5K5wgquYDuj3-M72TwmWvRs5YGZwvLL9kakkIQX9PvUQojGbfYvaKdY
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1248626388630120?__xts__%5B0%5D=68.ARAud1BvYStxcpWCtAIMBMVfEc0kllu-QrFbDSDwu0X70zs56lyYMqN-8gfnrU0Cnmz3SAy2un7rSbrDI-lYCL1NZeiFa6cUVpWP5cqKsSPH5bncaL9Joxkfc2gt6PDJq2ml1gRbTumOc3wNSeFSoFoZmdTo74PA0Zb-xj9XITU0
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1229406193885473?__xts__%5B0%5D=68.ARBEwMtlHVmWk9MbyTfsUG0UHNfWJ4qgD3anwK0y5VOTIvedhPfdXxHPcZPtVcG-hqHEG4ZVwgip77wLt1sH_Iu-ljrSp6ojesF4hz-eGPMFp5W15wSQm4AlOLE7QWM_cW39J6972sw7YgMV0tM2p4bHHEFvbuQSAGb72fL5z4Q-
https://www.facebook.com/usembassytirana/videos/636180983551395/UzpfSTExNjk3MTc5MzMxODc2MzM6MTI0ODUwMTIwMTk3NTk3Mg/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en?fbclid=IwAR3C1X61rIUT8OHuw42SeMjvtAGoHY3DI3kOb3I1MieIxDQ50GcaEEGIKtQ
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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  

Lagjja Kongresi i Përmetit, Rr. Oso 

Kuka, Kati i 2të, Hyrja 1, Shkoder 

(në mjediset e Shoqatës “Gruaja në 

Zhvillim”) 

 

E-mail: shkodra@resourcecentre.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 

E-mail: vlora@resourcecentre.al  

NA NDIQNI :  @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.  

Korrik 2019 

 

 

S M T W T F S 

   1 2  3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

              

Gusht 2019 
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        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
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Shtator 2019 

 

 

S M T W T F S 

 1 2  3   4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

              

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

NA KONTAKTONI :  

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 

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 

KALENDAR TREMUJOR        Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 
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