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NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Udhërrëfyesi për Hartimin e Politikës dhe 
Masave për një Mjedis Mundësues për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2019-2023 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
publikon ligjin "Për faturën dhe 
monitorimin e transaksioneve" 

Takim konsultues "Për organizimin dhe 
funksionimin e Platformës së Partneritetit 
për Integrimin Evropian" 

Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore 
– Raporti për Shqipërinë 2017 – 2018 

Në mbështetje të zhvillimit të Sipërmarrjes 
Sociale në Shqipëri 

EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që 
Ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi 
Krijuese    

Shpëtoni "Zemrën e Kaltër të Evropës - 
Shpëtoni lumin Vjosa" 

Hartëzim i Donatorëve Aktivë në Ballkanin 
Perëndimor  

Pikat kryesore nga Samiti i Ballkanit 
Perëndimor në Poznan   

Konferenca e 68-të e Kombeve të 
Bashkuara për Shoqërinë Civile  

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave 

të shoqërisë civile- Kodi i Standardeve për OSHC-të 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe 
qendrueshmërisë së organizatave të 
shoqërisë civile- - Kodi i Standardeve për 
OSHC-të 

Kërkesë nga OSHC-të drejtuar Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve 

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

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve” 

Akademia e OJF-ve 

Programe Trajnimi për OSHC-të 

Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të 
organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri 

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

Takim konsultues me OSHC-të mbi punën e 
Institutit Evropian për Barazi Gjinore (EIGE) 

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 

Në datën 26 shtator, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare 
Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri organizuan në Tiranë eventin “Fuqizimin e 
llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- - Kodi i 
Standardeve për OSHC-të ". Krijimi i themeleve për një mekanizëm vetë-rregullues dhe rritjen e 
standardeve të funksionimit të OSHC-ve dhe transparenca e tyre ishin në fokus të këtij aktiviteti 
që mblodhi rreth 55 përfaqësues të OSHC-ve, agjencive ndërkombëtare dhe donatorë në 
Shqipëri.  

Të ftuarit e nderit, përfaqësuese të organizatave nga Ballkani Perëndimor si dhe atyre 
ndërkombëtare, ndanë eksperiencat e tyre në nivel rajonal dhe global mbi praktika dhe 
mekanizma të përmirësimit të standardeve të funksionimit të shoqërisë civile.  

Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve Shqipëri, Znj. Rocio Moreno Lopez, Drejtore e 
“Accountable Now”, Znj. Ilina Neshikj, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 
në Ballkan (BCSDN) dhe Znj. Aleksandra Savevska, Menaxhere e Projektit në Qendrën 
Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, sollën një larmi përvojash, mekanizmash të 
përdorura dhe perspektiva lokale, rajonale dhe ndërkombëtare në këtë drejtim. 

Ky takim ishte i pari i një serie aktivitetesh që Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile 
do të ndërmarrë  në vijim me qëllim kontributin në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së 
sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri.    
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Kërkesë nga OSHC-të drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Në qershor 2019, një numër i madh organizatash të shoqërisë civile 
morën një kërkesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) për 
plotësimin e PYETËSORIT të OJF-ve. Të shqetësuar se kjo kërkesë tejkalon 
rregulloret dhe detyrimet ligjore për raportim në DPT, përfaqësuesit e 
OSHC-ve u mblodhën në një takim të lehtësuar nga PSH dhe QKR, për t`u 
koordinuar në adresimin e kësaj çështje ndaj DPT. Një kërkesë zyrtare për 
pezullimin e kërkesës për plotësim si dhe për rishikim të mëtejshëm të 
pyetësorit u hartua dhe i`u drejtua DPT.  

DPT dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë iu përgjigjën pozitivisht 
kësaj kërkese dhe organizuan një takim me një grup përfaqësues të 
OSHC-ve për të diskutuar mbi qëndrimet e tyre. 

Ministria dhe DPT sqaruan se qëllimi i mbledhjes së këtij informacioni 
është i lidhur ngushtë me luftën kundër pastrimit të parave dhe luftën 
kundër terrorizmit. Në përputhje me direktivat dhe standardet e Këshillit 
të Evropës (MoneyVal), vendi duhet të përmbushë një sërë kriteresh dhe 
të marrë një seri masash për të mundësuar mbledhjen e informacionit në 
këtë drejtim. 

Për më tepër, ky informacion do të adresojë mangësitë e identifikuara nga 
Këshilli i Evropës në lidhje me MoneyVal përsa i përket sektorit 
jofitimprurës dhe nevojën për analizë të rrezikut të sektorit në drejtim të 

pastrimit të parave dhe terrorizmit. Përfaqësuesit e OSHC-ve në takim, duke pranuar dhe kuptuar nevojën e institucioneve për të kryer punën e 
tyre, ngritën edhe një herë shqetësimet e tyre. Në mbledhje u dakortësua që pyetësori të pezullohej dhe ndërkohë të ndahej me organizatat e 
shoqërisë civile për komente dhe sugjerime mbi çështje që i shqetësojnë ata. Pyetësori u rishikua dhe u dërgua në DPT për të rivazhduar punën e 
saj dhe diskutuar sesi çështjet e ngritura nga OShC-të do të adresohen më tej. 

Sjellim edhe njëherë në vëmendjen e sektorit që Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nxjerrë Udhëzimin nr.19, datë 9.7.2019. "Për mbikëqyrjen 
e organizatave jofitimprurëse në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit", i cili rregullon procedurat që ndiqen 
nga organet tatimore, si organ mbikëqyrës, për kontrollin e veprimtarisë së organizatave jofitimprurëse (OJF), me qëllim shmangien e mundësisë së 
përdorimit të tyre, për pastrim parash apo financim terrorizmi.  

Sesione informimi me OSHC-të mbi procesin e 
anëtarësimit në BE në Shkodër  

Takim me gazetarë të medias lokale në Vlorë  Sesione informimi me OSHC mbi  programin 
Norvegjez për shoqërinë civile në Vlorë 

Takim me të rinjtë në Vlorë "Njohja me Qendrën"  Sesione informimi me OSHC mbi  programin 
Norvegjez për shoqërinë civile në Shkodër  

Nxitja e vullnetarizmit tek të rinjtë në Vlorë 

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

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve” 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan më 20 shtator 2019 Eventin e Rrjetëzimit “Fuqizimi i të 
Rinjve”. Eventi  i organizuar në ambientet e Parkut Arkeologjik të Apolonisë në Fier, mblodhi rreth 180 pjesëmarrës nga organizata rinore, aktivistë, 
donatorë dhe institucione publike, në katër panele diskutimi mbi çështje të rëndësishme që lidhen me rininë si: Edukimi; Vullnetarizmi dhe 
mobiliteti; Fuqizimi ekonomik, përfshirja sociale dhe kulturore; dhe pjesëmarrja e të rinjve në vendimmarrje. 

Eventi i rrjetëzimit synoi shkëmbimin e informacionit midis pjesëmarrësve mbi këto cështje si dhe ndarjen e eksperiencave dhe praktikave të mira 
nga puna e tyre, si nga ana e OJFve ashtu dhe institucioneve publike, donatorëve dhe organizatave zhvillimore. Eventi u dha mundësinë OSHC-ve 
për të gjeneruar kontakte dhe lidhje për rrjetëzim dhe partneritete të ardhshme.  

Si pjesë e eventit u organizua dhe një Panair  informues dhe promovues i OSHC-ve rinore, me materiale dhe produkte nga aktiviteti i organizatave 
nga mbarë vendi. Qendra si pjesë e aktiviteteve të saj të ardhshme, do të organizojë evente të tjera rrjetëzimi në tema me interes për sektorin e 
shoqërisë civile. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/videos/532264087508310/?__xts__%5B0%5D=68.ARA4eZObODRDFYi5g5d5i3SIwEn4laKlFn-cuzvnYNd9pMyQMtQIW93XSAoeLCHR6WI2RhChCRlc6jNaGR1PxdBm2bwOxGvcoSHJ1GZgIdZMfEcBvoouUuJ43QGFMz7eoPAqpVN-x7p4sdgc6gggJa7enif-BlCJ9OpJy9rrYTN
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Akademia e OJF-ve  
Programi i Akademisë-së OJF-ve 2019, gjatë këtyre muajve, vijoi me një seri leksionesh mbi Shkrimin e Projekt Propozimeve dhe Menaxhimin e 
Granteve të BE-së, Planifikimin Strategjik, Rrjetëzimin dhe Ndërtimin e Koalicioneve, Advokacinë dhe Lobimin. 

#sesioni6  
“Shkrimi i Projekt  Propozimeve dhe Menaxhimi i Granteve të BE-së” 

#sesioni7  
“Planifikimi Strategjik” 

 

                                                                       Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e Akademisë 

Përveç leksioneve, pjesëmarrësit e Akademisë u asistuan me një seri sesione mentorimi online dhe onsite mbi përmirësimin e politikave 

dhe procedurave të brendshme të tyre organizative, planin strategjik të komunikimit, raportimin financiar dhe shkrimin e projekt propozi-
meve. Sesionet u konceptuan në grupe të vogla si vijimësi të leksioneve të marra, me qëllim garantimin e zbatimit të njohurive dhe 

aftësive të fituara gjatë Akademisë në përgjigje të nevojave të organizatave të tyre. 

#sesioni8  
“Rrjetëzimi dhe Ndërtimi i Koalicioneve 

#sesioni9  
“ Advokacia dhe Lobimi“ 

Në leksionin e 8-të të Akademisë së OJF-ve 2019 me temë 
Rrjetëzimi dhe Ndërtimi i Koalicioneve, patëm kënaqësinë 
të kishim të ftuar Znj. Ilina Neshikj, Drejtore Ekzekutive e 
Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan e cila 
ndau përvojën e BCSDN-së, sukseset dhe sfidat e hasuara 
në ndërtimin dhe menaxhimin e një rrjeti. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1241548939337865?__xts__%5B0%5D=68.ARDOK5sHOyajb6psvC0fLbpBJrPADmMj-CoJHQFU3nCPkHdR8KvcaNs_Xuwav8Om60b3S-slmmjkRwRPrr2f9DOw8iGUuFOKeO_VNgvR9_Cg3BahdDqz6RhnpEmmvdbFBsO-TG3ZH7j4ZIWz-BouM1HxMKD2CYj__5aHN9G1mWQw
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1255986824560743?__xts__%5B0%5D=68.ARCaEEfZw-HKHbzMhRFQY2ZrcQFNIM7eSK9eTfxxaPGfJotddfwlNnLzCqqZo6kUezWVzHY2EeLDZMIBcwmGzw2LGOVD1ryGBRx0RbFhlU0it3xZ8kyvWAGWRnrE-X-9lw-qMJNYogI7TJ562gDpHD5j8QzVAYaBKWhRTUAWtHFf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1293619294130829?__xts__%5B0%5D=68.ARAiqq_wBDXybpjfFPUpXVeJy11SdtcKwOuUYQL-TmQ-14ouIqfEZ2XT51W6jCDyUfSuIYIvWwHAhvpwx9XfK4EsNJ_qPEC7-1PuelQf5CDsZoG3YMa0cgJPvyyXxpI1pCGPX0hkprWEMYasfEKiii97v8ewl2r6RmZFrLyXJrNN
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1291952830964142?__xts__%5B0%5D=68.ARDoiJLneIsiyB_67e1uPGU2_lYUUnQ5MbUCcNsC8qd8kkttkgucjWSUogDHW3BWeUJR1-wtWQQhqTEUP2DTDbusAVQf8-nmWkw4b-ZA-OPofUvAc1dcRZIaxS0B1tjPFRowVybBxe0Rf60TobD_jeql1QmH8MpyjyT1CyFGWAK_
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1305037756322316?__xts__%5B0%5D=68.ARAc35xBRjQEllyJx9LQqhiTJdvjB5-Rs7ma6BhVsvZcx4x0vfrQoSQxGLdjAmy4740cCX3snZlhPWEBrdryCLuZJUgh5OSZ1u0Y22L_tcx8gz85ml3BWa2ZoCFl6n3h7AFrHWWR-yKtT_Ri6VCQ_ENVTfBb6B9OQMKT9L7ybVDp
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Vlerësimi i kapaciteteve dhe nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri 

Qendra Kombëtare Burimore zhvilloi një Vlerësim të Nevojave, me pjesëmarrjen e 157 OSHC-ve në të gjithë vendin. 
Vlerësimi synoi të identifikonte kapacitetet organizative të OSHC-ve, nevojat dhe sfidat në menaxhimin organizativ si 
dhe bashkëpunimin ndër-sektorial, për t`i përdorur këto informacione më pas si bazë për hartimin e programeve të 
trajnimit dhe asistencës teknike për OSHC-të që Qendra Kombëtare Burimore do të ofrojë si pjesë e programit të saj  
tre vjeçar në mbështetje të sektorit. 

Vlerësimi grumbulloi të dhëna mbi përvojën aktuale, sfidat dhe vështirësitë e hasura nga OSHC-të si dhe nevojat e tyre 
në lidhje me forcimin e kapaciteteteve të tyre në fusha kyçe si: (1) zhvillimi organizativ dhe qëndrueshmëria (2) 
menaxhimi dhe qëndrueshmëria financiare (3) pjesëmarrja në nisma advokuese (4) roli i shoqërisë civile në procesin e 
negociatave drejt procesit të integrimit në BE, (5) rrjetëzimi dhe koalicionet në sektorin e OSHC-ve, (6) bashkëpunimi i 
OSHC-ve me qeverinë lokale / qendrore, (7) marrëdhënia me median, dhe (8) sektorin privat. 

Duke marrë parasysh shtrirjen gjeografike të vlerësimit, përfaqësimin e OSHC-ve dhe gamën e gjerë të çështjeve të 
përfshira në vlerësim, gjetjet e tij t`u vijnë në ndihmë organizatave dhe institucioneve të tjera që kontribuojnë në 

mbështetjen për zhvillimin e sektorit.  

Shkrimi i projekt propozimeve, ngritja e fondeve, programet e financimit të BE-së, planifikimi strategjik, legjislacioni fiskal dhe raportimi si dhe 
sipërmarrja sociale ishin temat e trajnimit me interes më të lartë për drejtuesit dhe stafin e organizatave. Të tjera fusha të mundshme ndërhyrje 
në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të OSHC-ve, të identifikuara nga Vlerësimi janë: rrjetëzimi në nivel rajonal dhe evropian, advokimi dhe 
dialogu i politikave me institucionet qeveritare në nivelin qendror dhe lokal, rritja e bashkëpunimit me biznesin, median etj. Lexoni më shumë në 
Raportin e Vlerësimit të Nevojave 

Gjatë këtij tremujori, Qendra Kombëtare Burimore organizoi një seri programesh trainimi për organizatat lokale të shoqërisë civile bazuar në nevojat 
e tyre. 

Në përgjigje të interesit të lartë për programe trajnimi në Shkrimin e Projekt Propozimeve, Qendra organizoi disa trajnime të tjera rajonale për OSHC-
të në Fushë-Arrëz, Fier dhe Lezhë. Një temë tjetër me interes për qytetin e Vlorës, Shkodrës dhe Elbasanit, identifikuar nga Vlerësimi i Nevojave të 
realizuar nga Qendra, ishte Ngritja e Fondeve dhe Gjenerimi i të Ardhurave. Për këtë, tre trajnime rajonale  mbi këtë temë, u organizuan me OSHC në 
këto qytete  si dhe një trajnim online me OSHC nga qytete të ndryshme. 

Rreth 100 përfaqësues OSHC-ve morën pjesë në këto trajnime, ku përmes ushtrimeve praktike avancuan njohuritë e tyre mbi zhvillimin e projekt 
propozimeve dhe teknika të ngritjes së fondeve. Metodologjia e përdoruar gjatë programeve të trajnimit ndërthur metoda të ndryshme të të 
mësuarit si leksione teorike, diskutime të hapura, raste studimore, simulime dhe punë në grup. 

Gjatë programeve të trajnimit për Shkrimin e Projekt Propozimeve 

Gjatë programeve të trajnimit për Ngritjen e fondeve 

http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/11/Vleresimi_Kapaciteteve_te_OJF-ve.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/11/Vleresimi_Kapaciteteve_te_OJF-ve.pdf
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EIGE mbledh, analizon, përpunon dhe shpërndan të dhëna dhe informacione mbi çështjet e barazisë gjinore, njëkoësisht i bën ato krahasimore, të besueshme dhe të 

rëndësishme për përdoruesit. Në mbështetje të politikë-bërjes së mirë-informuar, EIGE kontribuon në promovimin e barazisë gjinore në Evropë përmes ofrimit të 

ekspertizës në niveli të lartë  për Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, Shtetet Anëtare dhe vendet e Zgjerimit. 

Takim konsultues me OSHC-të mbi punën e Institutit Evropian për Barazi Gjinore (EIGE) 

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

Integrimi Evropian është shtytësi kryesor i reformave politike në vend ku kërkohet një përfshirje më e gjerë e aktorëve të ndryshëm. 

Marrëdhënia midis qeverisë shqiptare dhe OSHC-ve ka evoluar me kalimin e viteve, duke adresuar sfidat dhe ndarjen e roleve, por ende ka nevojë 
për një bashkëpunim dhe koordinim më të ngushtë në të gjitha nivelet e qeverisjes, me platformat parlamentare dhe të  shoqërisë civile që 
merren me çështje të antarësimit në BE. 

Më 9 shtator 2019 në kuadër të komponentit të Qendrës për ngritjen e kapaciteteve, Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) si një nga partnerët 
zbatues, filloi organizimin e një seri sesionesh informuese mbi Integrimin Evropian. Sesionet e informimit synojnë të informojnë OSHC-të për të 
krijuar një kuptim të qartë mbi legjislacionin e BE-së dhe standardet e ndara në 35 kapituj si dhe rolin që OSHC-të duhet të kenë në procesin e 
negocimit, në mënyrë që të jenë të përgatitur të ulen në konsultime me qeverinë dhe të diskutojnë në mënyrë specifike për kapitujtë. Për më 
tepër, sesionet ofrojnë informacion mbi procedurat legjislative të BE-së, aktorët kryesorë dhe aktorë të tjerë, procedurat legjislative të zakonshme 
dhe të veçanta, dhe se si janë të  lidhura këto procedura me përpjekjet e advokuese në vendet kandidate. 

Në muajt e ardhshëm, EMA do të organizojë 10 seanca informimi për OSHC-të lokale në të gjithë vendin duke synuar arritjen e sa më shumë 
OSHC-ve lokale, aktivistëve dhe grupeve lokale të komunitetit. 

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 sipas sektorëve, në bashkëpunim të ngushtë me rrjete të 
krijuara tashmë ose të reja. 

Gjatë sesioneve informuese me OSHC-të në Shkodër dhe Vlorë 

Me 1 korrik, Delegacioni i BE-së dhe Institutin Evropian për Barazi Gjinore (EIGE), në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore për 
Shoqërinë Civile në Shqipëri, organizuan në ambientet e Qendrës një takim me përfaqësues të 22 organizatave të shoqërisë civile që punojnë në 
fushën e barazisë gjinore. 

Qëllimi i diskutimit ishte bashkëpunimi me BE-në në fushën e barazisë gjinore nën Instrumentin e Asistencës së Para- anëtarësimit (IPA). Znj. 
Milana Lazic, menaxhere e projektit në EIGE, ndau informacion mbi punën e institutit, burimet dhe materialet e zhvilluara në fushën e barazisë 
gjinore në Evropë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Znj. Enkelejda Bregu, Menaxhere e Programit në EUDAL, dhe Znj. Lazic, ftuan OSHC-të 
shqiptare për bashkëpunim të mëtejshëm me EIGE dhe ekspertët e saj. 

http://em-al.org/sq/kreu/faqja-e-pare/
https://eige.europa.eu/about
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Më 25 korrik 2019, Këshilli i Ministrave miratoi Udhërrëfyesin e Rishikuar, pas Udhërrëfyesit fillestar të miratuar në 
maj 2015. Udhërrëfyesi përshkruan shkurtimisht situatën aktuale të masave të Udhërrëfyesit, si dhe sfidat 
kryesore. Miratimi i tij u parapri nga konsultime me përfaqësues të OSHC-ve dhe komunitetin e donatorëve. Ai 
fokusohet në përcaktimin e masave që qeveria duhet të ndërmarrë për përmirësimin e mjedisit ku operon 
shoqëria civile; në dialogun e institucionalizuar mes shoqërisë civile dhe qeverisë dhe aktorëve të tjerë për 
reformën e politikave dhe integrimin evropian si dhe identifikon institucionet përgjegjëse për zbatimin e 
Udhërrëfyesit dhe përkufizon sistemin e monitorimit të tij . 

Dokumenti i rishikuar i Udhërrëfyesit paraqet një sërë veprimesh dhe masash konkrete (42 masa) në një larmi 
fusha politikash të ndërlidhura që plotësojnë njëra-tjetrën: kuadri ligjor me fokus përmirësimin e çështjes së 
regjistrimit, një kuadër më i fortë institucional për punën e OShC-ve, mekanizma publikë më të qartë dhe më 
transparentë për programet e OShC-ve, gjithëpërfshirje të OShC-ve në ofrimin e shërbimeve sociale në nivel 

Udhërrëfyesi për Hartimin e Politikës dhe Masave për një Mjedis Mundësues për Zhvillimin e 

Shoqërisë Civile 2019-2023 

Takim konsultues "Për organizimin dhe funksionimin e Platformës së Partneritetit për Integrimin 

Evropian" 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë publikon ligjin "Për faturën dhe monitorimin e transaksioneve" 

Më 31 korrik, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nxjerrë për konsultim publik projektligjin “Për 
faturën dhe monitorimin e transaksioneve", ose ndryshe projektligji për Fiskalizimin. Drafti synon të 
krijojë një sistem të ri të faturimit dhe monitorimit të transaksioneve të biznesit në vend, bazuar në 
një sistem të ri të pajisjeve fiskale. 

Projekti parashikon që, duke filluar nga 1 janari i vitit 2020, të gjitha transaksionet midis bizneseve 
dhe konsumatorit do raportohen Administratës Tatimore në kohë reale, bazuar në sistemin e ri të 
pajisjeve fiskale, ndërsa nga 1 janari 2021 të gjitha transaksionet ndërmjet biznesit me njëri-tjetrin 
dhe ndërmjet biznesit me organet publike do të bëhen në bazë të faturës elektronike. Lexo më 
shumë 

Ne datën 30 korrik, në mjediset e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, u zhvillua një takim konsultues për projekt urdhërin “Për organizimin 
dhe funksionimin e Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian”. Takimi synonte informimin dhe diskutimin e projekt urdhërit me 
përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, institucionet akademike dhe komunitetin e biznesit. 

Projekt urdhëri “Për organizimin dhe funksionimin e Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian” vjen si kërkesë e Vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr.749, datë 19.12.2018, ku përcaktohet  struktura shtetërore përgjegjëse për zhvillimin e negociatave, pjesë e së cilës është dhe 
Platforma e Partneritetit. OJF-të do të jenë të përfaqësuara  në këtë platformë  krahas aktorëve të tjerë si qeveria lokale, biznesi, institucionet 
akademike, etj. Qëllimi i platformës është të informojë mbi procesin e anëtarësimit dhe progresin e bërë për çdo faze; të mbështesë një përfaqësim 
gjithëpërfshirës të të gjithë partnerëve publikë dhe privatë në procesin e stabilizim-asociimit dhe anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian 
dhe të mundësojë aksesin e shoqërisë civile, pushtetit vendor, komunitetit të biznesit, shoqatave të punëmarrësve, botës akademike dhe grupeve 
të interesit, për konsultim dhe monitorim në fazat e programimit dhe zbatimit të asistencës së Bashkimit Evropian në procesin e Integrimit 
Evropian.  

Projekt urdhëri përcakton strukturën, format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe arkitekturën institucionale të Platformës së Partneritetit për 
Integrimin Evropian. Lexo më shumë  

E drejta për të organizuar dhe marrë pjesë në një tubim paqësor është një e drejtë kushtetuese që garanton të drejtën e  
individit për t'u organizuar për çdo qëllim ligjitim. Në përgjithësi, kuadri ligjor në Shqipëri është  në përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe mundëson këtë të drejtë në praktikë. Megjithatë, kuadri ligjor për tubimin e lirë ka nevojë për 
përmirësime të cilat duhet të qartësojnë  "njoftimet" përkundrejt "kërkesës" / "lejes". Ligji duhet të adresojë të drejtën për 
tubime  spontane dhe kundër tubime, të cilat janë pjesë e standardeve ndërkombëtare, por që mungojnë në legjislacionin 
aktual. 

Për informacione dhe të dhëna më interesante për këtë çështje, lexoni raportin e plotë për Shqipërinë këtu. 

Raporti i " Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore" në Shqipëri zhvillohet për të dytin vit radhazi nga Partnerët Shqipëri, 
si pjesë e një iniciative rajonale të menaxhuar nga Qendra Evropiane për Ligjin Jo-Fitimprurës (ECNL). Projekti është bërë i 

mundur nga Qendra Ndërkombëtare për Ligjin Jo-fitimprurës (ICNL) përmes Programit Civic Space Initiative.  

Raporti paraqet një analizë të kuadrit ligjor, monitorimin e zbatimit të tij në praktikë, dhe të dhëna nga konsultimet me organizatat e shoqërisë 
civile, media dhe ekspertë në fushën e së drejtës dhe lirisë për tubim paqësor. 

Përveç raportit të vendit, një Raport Përmbledhës është përgatitur duke theksuar tendencat kryesore dhe sfidat e përsëritura që prekin lirinë e 
tubimit në vendet e Ballkanit (të disponueshme këtu). 

Monitorimi i të Drejtës për Tubime Paqësore – Raporti për Shqipërinë 2017 – 2018 

kombëtar dhe lokal sipas standardeve, konsultime me OShC-të në hartimin e ligjeve të reja, një politike e favorshme tatimore dhe një kuadër më i 
favorshëm ligjor, fiskal dhe institucional për promovimin e vullnetarizmit dhe mundësimin e  filantropisë.  Lexoni këtu mbi Udhërrëfyesin 

http://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/195
http://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/195
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/Urdhri-i-Kryeministrit-nr.113-datë-30.08.2019.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/08/Albania_Monitoring-assembly-report-2017-2018_in_Albanian.pdf
http://ecnl.org/wp-content/uploads/2019/09/Right-to-Free-Assembly-in-the-Balkans_ECNL-2019-summary-report-FINAL.pdf
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2019/08/Albania_Monitoring-assembly-report-2017-2018_in_Albanian.pdf
https://qbz.gov.al/share/Gz6YWy0kSBOpHiQH8F8cog
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Në mbështetje të zhvillimit të Sipërmarrjes Sociale në Shqipëri 

Hartëzimi i sipërmarrjeve sociale 

Si pjesë e një projekti të gjerë kërkimor drejtuar nga EURICSE dhe EMES për "Për hartëzimin e sipërmarrjeve sociale dhe 
ekosistemeve të tyre në Evropë", Partnerët Shqipëri përgatiti raportin e studimit për Shqipërinë. duke ofruar një 
përmbledhje të mjedisit të sipërmarrjeve sociale në vend.  

Studimi përshkruan bazat dhe shtysat e krijimit të sipërmarrjeve sociale në Shqipëri, si dhe evolucionin e tyre konceptual 
dhe ligjor. Ai përfshin një vlerësim të numrit të organizatave dhe përkufizon kuadrin e politikave, si dhe disa perspektiva 
për të ardhmen e sipërmarrjeve sociale në vend. Publikimi është rezultat i një projekti të financuar tërësisht nga Programi i 
Bashkimit Evropian për Punësim dhe Inovacion Social "EaSI" (2014-2020). Njihuni këtu me raportet e vendeve të tjera në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Evropë 

 

Promovimi i Nismave të suksesshme të OShC-ve  

Kanë kaluar tre vjet tashmë që kur nisi zbatimin e tij projekti C.A.U.S.E Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për eksperimente sociale. Risia e tij ishte 
krijimi i një modeli të mirë të ripërdorimit të qëndrueshëm të pronave të konfiskuara krimit të organizuar, nga organizatat e shoqërisë civile. Duke 
aplikuar një qasje inovatore, të përqendruar në promovimin dhe zhvillimin e kulturës së sipërmarrjes sociale dhe luftën kundër krimit të 
organizuar, projekti ofron mundësi, aftësi, kapacitete dhe mbështetje financiare për OSHC-të për të filluar një projekt apo  shërbim të ri ose për të 
zhvilluar më tej një shërbim ekzistues, në një pronë të konfiskuar nga krimi i organizuar. 

 Pasticeri Sociale “KeBuono” -iniciativa e parë e mbështetur nga C.A.U.S.E është një vjeç tashmë! Iniciativa e zbatuar nga ENGIM 
në një pasuri të konfiskuar nga krimi i organizuar në Fier, shndërroi një bodrum të errët dhe me pluhur, në një pastiçeri 
mikpritëse —KE BUONO!  që prodhon dhe servir ëmbëlsira të shijshme. 

ENGIM organizoi një sërë tryezash të rrumbullakëta diskutimi në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër ku ndau me OSHC-të e tjera 
përvojën e saj mbi ripërdorimin social të pasurive të konfiskuara nga krimi i organizuar, si dhe mbi fillimet e një sipërmarrje 
sociale për punësimin e grupeve të disavantazhuar. Takimi në Tiranë u përshëndet nga ambasadori i BE-së SHT. Z. Soreca, i cili 
ndër të tjera u shpreh se "Këto ëmbëlsira janë shembulli i vërtetë se si të zbatohet ligji në Shqipëri".  

Së fundmi, dy iniciativa të tjera të mbështetura nga CAUSE sapo filluan zbatimin e tyre, përkatësisht "KinFolk Coffee Library" në Durrës, e zbatuar 
nga Fondacioni Arsimor Shqiptar në partneritet me CSDC Durrës, dhe "Garazhi Social i Artizanatit” në qytetin e Sarandës, zbatuar nga organizata 
IMZHI. 

Projekti C.A.U.S.E zbatohet nga Partnerët Shqipëri dhe financohet nga Bashkimi Evropian, përmes Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21733&langId=en
https://www.facebook.com/Euricse/?__tn__=kCH-R&eid=ARAhEiXzfOHTCS283tC4SdZtsj8WQ2ebRXNP6PTCDmBhMk2MRLHNr7tF_b3B-zWQH1nrv3Xm_A8Xk_3M&hc_ref=ARQjHmkScRbsV8hCEt95gJ9XHmeNeglehHqDtgT4ljqAAIv5wu4Nz6kICnFn5LCJEkg&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAlm9rSuc6r4ko9jiVrMCB
https://emes.net/
https://bit.ly/2nnYtcQ
https://europa.eu/!Qq64ny
https://europa.eu/!Qq64ny
http://partnersalbania.org/programs/c-a-u-s-e-perdorimi-i-pronave-te-konfiskuara-per-sipermarrje-sociale/
https://www.facebook.com/KeBuonoPasticeriSociale/
https://www.facebook.com/KinFolk-Coffee-Library-104621144291014/
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EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që Ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese   

Pas thirrjes për t'u bashkuar me peticionin e iniciuar në korrik 2019, rreth 150 organizata 
kombëtare dhe ndërkombëtare në Ditën Botërore të Lumenjve i kanë dërguar një letër të 
hapur kryeministrit Edi Rama duke i kërkuar qeverisë shqiptare që të mbrojë një nga lumenjtë 
e fundit të egër të Evropës, Lumin Vjosa. 

Lumi është një pikë e nxehtë për biodiversitetin dhe shtëpi për shumë specie të rrezikuara në 
Evropë. Pavarësisht paralajmërimeve të bëra nga Parlamenti Evropian dhe Konventa e Bernës, 
aktualisht ekzistojnë 45 hidrocentrale të parashikuara vetëm në ujëmbledhësin e lumit Vjosa. 
Kërcënimi i saj më i ngutshëm është hidrocentrali i Kalivaçit, i cili është planifikuar në zonën 
ekologjike më të vlefshme të lumit. Kompania koncesionare po promovon zbatimin e një 
Vlerësimi të Ndikimit në Mjedis brenda 3 muajve, kohë qartësisht e pamjaftueshme për një 
projekt që do të krijojë një rezervuar të madh dhe një digë të lartë 43 m, për të kryer një 
vlerësim të thelluar të një zone të tillë unike. Ndërtimi i hidrocentraleve në një shkallë kaq 
masive sigurisht që do të shkatërrojë ekosistemin dhe mjedisin unik të Vjosës. Lexoni më 
shumë rreth peticionit 

Shpëtoni "Zemrën e Kaltër të Evropës - Shpëtoni lumin Vjosa" 

Ndarja e eksperiencave dhe të mësuarit nga modele të suksesshme të sipërmarrjes 

sociale 

Partnerët Shqipëri investon në rritjen e njohurive dhe krijimin e partneritetit dhe rrjetëzimit në zhvillimin e sipërmarrjes sociale në Shqipëri. Një 
grup përfaqësuesish nga PSh, AAPSK dhe organizata të tjera morën pjesë në një vizitë studimore mbi pronat e konfiskuara në Itali. Ata u njohën 
me praktikat më të mira të zhvilluara tashmë në qytetin e Napolit dhe Casal di Principe mbi menaxhimin e pronave të konfiskuara nga organizatat 
e shoqërisë civile. 

PSH në vijim të punës së saj në mbështetje të OSHC-ve për zhvillimin e nismave të sipërmarrjes sociale për përfshirjen e grupeve 
të margjinalizuara dhe zhvillimin ekonomik të komuniteteve lokale, mbështeti pesë nisma të tjera nën Skemën e Granteve të 
projektit EMBRACE, të financuar nga Bashkimi Evropian. 

“Arka e Rinisë” zbatuar nga Consulting and Development Partners në Shkodër, synon të kontribuojë në qëndrueshmërinë e qendrës rinore Arka dhe 
rritje të aktiviteteve rinore  të grupeve dhe komuniteteve në nevojë. 

“MamiCare” zbatuar nga Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës në Tiranë do të operojë si një palestër prenatale dhe qendër edukimi perinatale. 

“Artizanët në web – qasje inovatore për zhvillim të qëndrueshëm” zbatuar nga TID Kruja, synon fuqizimin financiar të artizanëve në qytetin e Krujës 
përmes krijimit të një platforme webi për shitjet online të produkteve artizanale të “Pazarit të Vjetër” të Krujës. 

“Tezgjahu traditë dhe punësim për gratë e vajzat në nevojë” zbatuar nga Vizion OJF në Dibër synon fuqizimin e vajzave dhe grave në Dibër përmes vetë
-punësimit duke prodhuar produkte artizanale në tezgjah. 

“Mundësi e re për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në rrethin e Përmetit (APP-TUR)” zbatuar nga Vjosa Explorer synon rritjen e numrit të turistëve në 
Përmet dhe përmirësimin e aksesit në informacionin turistik në zonat rurale të Përmetit përmes krijimit të një aplikacioni.  

“Iniciativa Sociale Edukimi për të Gjithë (E4All)” zbatuar nga Rrjeti i Grave për Demokraci konsiston në krijimin e një qendre edukimi pas-shkolle për 
fëmije. 

Njihuni më shumë me këto nisma! 

http://www.ecoalbania.org/sq/2019/09/20/orgnizatat-apel-drejtuar-kryeministrit-edi-rama-ndal-zhvillimit-te-hidrocentraleve-dhe-shpetoni-vjosen/
http://www.ecoalbania.org/sq/2019/09/20/orgnizatat-apel-drejtuar-kryeministrit-edi-rama-ndal-zhvillimit-te-hidrocentraleve-dhe-shpetoni-vjosen/
http://partnersalbania.org/programs/embrace-sq/
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Pikat kryesore nga Samiti i Ballkanit Perëndimor në Poznan 

Konferenca e 68-të e Kombeve të Bashkuara për Shoqërinë Civile  

Hartëzim i Donatorëve Aktivë në Ballkanin Perëndimor  

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Shoqërinë Civile këtë vit u mbajt në gusht, me 
pjesëmarrjen e 3.000 përfaqësuesve të mbi 700 organizatave të shoqërisë civile nga 
mbi 100 vende. Këtë vit tema ishte "Ndërtimi i qyteteve dhe komuniteteve 
gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme".  

Ky forum ndërkombëtar mblodhi së bashku zyrtarë të lartë të sistemit të Kombeve të 
Bashkuara, organizata të njohura ndërkombëtare të shoqërisë civile, akademikë, 
opinionistë dhe media ndërkombëtare për të diskutuar çështje të interesit botëror. 
Konferenca synoi ofrimin e një forumi për krijimin e politikave për bashkëpunimin e 
shoqërisë civile me Kombet e Bashkuara. 

Ajo u ofroi organizatave të shoqërisë civile një mundësi për të vendosur nën perspektivën globale një çështje specifike. Vitet e fundit përqendrimi 
ka qenë në ndryshimin e klimës, të drejtat e njeriut, çarmatimin, shëndetin global, qëndrueshmërinë dhe vullnetarizmin. 

Ky takim I rëndësishëm ishte gjithashtu një rast unik për organizatat e shoqërisë civile për t ’u rrjetëzuar dhe shkëmbyer praktikat më të mira në 
nivel ndërkombëtar. 

Si një nga grumbullimet më të mëdha të anëtarëve të shoqërisë civile mbajtur në Kombet e Bashkuara, Konferenca është kthyer në një forum të 
konsoliduar për krijimin e rrjetëzimeve dhe shkëmbimin e pikëpamjeve, opinioneve, ekspertizës dhe praktikave më të mira për çështje me rëndësi. 

Përveç seancave plenare dhe tryezave të rrumbullakëta, Konferenca përfshin një numër të rëndësishëm seminareshe me pjesëmarrjen e 
shoqërisë civile, Kombeve të Bashkuara, akademisë, qeverisë dhe përfaqësuesve të sektorit privat. Lexoni më shumë rreth Konferencës 

Më 5 korrik 2019 në Poloni u organizua Samiti i Ballkanit Perëndimor 
2019. Samiti mirëpriti Kryetarët e Qeverive pjesëmarrëse në Procesin e 
Berlinit, si dhe përfaqësues të Institucioneve Evropiane, Institucioneve 
Financiare Ndërkombëtare, OECD, Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit 
(RCC), dhe Zyrës Rajonale të Bashkëpunimit për Rininë. 

Një nga mesazhet kryesore të Samitit iu drejtua liderëve të BE-së, të 
cilët duhet të mbajnë premtimin e tyre dhe të marrin një vendim pozitiv 
për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe 
Shqipërinë.  

Përfundimet përqendrohen në pesë fusha: ekonomia, lidhshmëria, 
siguria, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, si dhe pajtimi dhe çështjet e 
pazgjidhura bilaterale. 

Në Forumin e Think Tank dhe Forumin e Shoqërisë Civile, u tha se 
udhëheqësit njohin rolin e organizatave joqeveritare si partnerë të 
qeverisë në krijimin e politikave që lidhen me të mirën publike, dhe 
konfirmuan mbështetjen për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal mes 
grupeve të ekspertëve, për të rritur kapacitetet e tyre dhe për të 
përpunuar propozime të përbashkëta të zgjidhjeve për problemet 
thelbësore të rajonit. 

Ata gjithashtu shprehën vullnetin të kapërcejnë vështirësitë aktuale në rajon në mënyrë që të arrijnë progres thelbësor në fusha të tilla si 
integrimi ekonomik rajonal dhe lidhshmëria në të mirë të qytetarëve dhe operatorëve ekonomikë. Lexoni më shumë rreth Samitit 

Një Hartëzim i Donatorëve Aktivë në Ballkanin Perëndimor u botua së fundmi nga OSIFE - Zyra e Ballkanit 
Perëndimor. Studimi shqyrton angazhimet institucionale të donatorëve në 6 shtete: Shqipëri, Bosnjë dhe 
Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Mali i Zi dhe Serbi dhe përbëhet nga dy dokumente thelbësore, një 
përmbledhje rajonale dhe një Shtojcë që ofron informacione mbi specifikat në nivel vendi. Ai gjithashtu eksploron 
angazhimet më të fundit dhe të ardhshme të donatorëve në rajon, pikëpamjet e donatorëve dhe grupeve kryesore të 
interest për çështjet kryesore dhe përfituesit e mundshëm të fondeve në 5 vitet e ardhshme, dhe ofron mundësi për 
të krahasuar rezultatet me një studim të ngjashëm të paraqitur në Forumin Ballkanik të Donatorëve 2016 në 
Beograd. 

Studimi nuk mund të konsiderohet se paraqet një panoramë të plotë të aktiviteteve të donatorëve në rajon, por 
gjetjet e tij mund të ofrojnë një tregues të tendencave dhe pikëpamjeve në të gjithë rajonin. 

Sipas studimit, ka të dhëna që donatorët e korporatave janë të gatshëm të punojnë me OSHC-të për një periudhë 
afatgjatë dhe në bashkëpunim, kur ata gjejnë terren të përbashkët. Sektori privat u vlerësua nga gjetjet si më aktiv në 
mbështetjen e grupeve të margjinalizuara, shëndetësisë dhe arsimit. 

https://outreach.un.org/ngorelations/slc-conference
https://europeanwesternbalkans.com/2019/07/06/poznan-summit-highlights-what-has-marked-the-2019-berlin-process-meeting/
https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2019/10/Mapping-of-Donors-Active-in-the-Western-Balkans.pdf
https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2019/10/Mapping-of-Donors-Active-in-the-Western-Balkans.pdf


11 

mbyllur 

mbyllur 

mbyllur 

mbyllur 

closed 

mbyllur 

mbyllur hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

mbyllur 

mbyllur mbyllur 

mbyllur mbyllur 

mbyllur 

mbyllur mbyllur 

http://www.amshc.gov.al/kkshc/?lang=sq
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1261646810661411?__xts__%5B0%5D=68.ARDEUC6LCGdBZpOEUMobY2Kfp5NMHcuySdRi_zgrOxjhVFnAooNbrAOJcU2Ei-WyaqomQCIYm1RhOs_8Izg7owTS7E-dJ1u1t-XnLsSRWLfjGTlF-uaPDcXGO3mRaaxTIU_sK4XscayeQ2tDAGeN6s2jMKdvUfVFFkCpd9fVG1TV
https://euwbmedia.com/project-activities/open-calls-for-journalists/?fbclid=IwAR2KcOvis8Sbl-wAebWg-lalO7iQUGRAOaaaxMqxedwoBRlnJyeT6rSsgu8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fglc-teachdemocracy2.org%2Fexchange-usa-spring-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR3I5BGpy6Z0lwBKm6dBfOUL6PTNFuo2CXSjdB6y9o7rYt7KXkW70ZwG9KU&h=AT3GsswSAAkED64em3j2wmnCqozL6VdswfQQldKZ_gQ_1eaNinIiQ4Jo0sVhZGXITjWAKF3MaEx4QHy7VJW
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1260855780740514?__xts__%5B0%5D=68.ARDj5P3Jfb4BSbtAOnl-3pr_nfD3R81MQcxxmrCMvUS99rRqrw-9wQ6j3BycMRLrbIBniEc_FNQ0O8HxruTaZXm99koNfrLxUBjcfSKh8he5lge5CbBybDxZieR2E3gEh6iKkm11ObuSl4ocp3jiToT73-Q21MTqQfHheBSgJyaR
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1238792342946858?__xts__%5B0%5D=68.ARCx5nwkWdxsTMYaHvgKd-F6ajzbISr1zKGf2bT1JEdLdZvKM5M_TZzY54_hgeIM7ymqqgfqvqTwvCXLG7TaMlWnqaehH5c_gCpx4Ox6oMELU0tPVgny8NFPrFsStZMsDS2U2VIjW29numa9PLc64TAis8s42l0wprFQFsNaZENM
https://www.levizalbania.al/website-2/330-la-thirrja-per-aplikime-nr-6?fbclid=IwAR27AKTpETL6ORlJaXRfkaY3u50pHtsoLdAIi01ArI9EJRfpYikHwuYwTGo
https://www.worldvision.al/call-proposals?fbclid=IwAR3twPuER9d1gq0zAJwfaL3HNwpBHvOcfYqnigYtYQcQnTEm8M5K8PYC8m4
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_en_eacea_32-2019_coop_2020.doc.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1572538420777&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&orderby=upd&aoref=166354&page=2&nbPubliList=15&searchtype=QS&fbclid=IwAR0eg7T4Xm_mqwzLGXbGWQx9OWIZoJmL16xzGpKtHtMKH6Kv94kgbw460zs&userlan
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1261649913994434/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBEWclhGKDVlAL31ELaG-lzzIxG1dhj7LsEszyWUFAFvUjFbhpTp57i3KG3xulXha_JZhS3AdqfgX6xlay0Yt_ib-RT19WnozDeIZDgkWQVZb3mOu3nkq7PfKtwe8uUFeE4EvPnBs_5Ja1I
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works?fbclid=IwAR2uGWpje-1g2FABvtjc1UJL7_UCTecjaZPHRQv6AR_DRGT9AdoFSdbiaiQ
http://bit.ly/2lSBCFi
http://www.mladiinfo.eu/2019/09/04/visegrad-grants-call-applications-open-3-grant-programs/?fbclid=IwAR0Kest_HqKXvxfLlT5qm6JG6U-oiafK3pErhoV8QshYDES_d-Crzsg0xLU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kcsfoundation.org%2Fen%2Factivity%2Fkcsf-announces-its-third-executive-program-in-cooperation-with-the-college-of-europe-civil-society-involvement-in-the-eu-accession-process-2-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fj8_DZBKO
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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@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 

E-mail: vlora@resourcecenter.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.  

tetor 2019 

 

 

  nëntor 2019 

 

 

dhjetor 2019 

 

 

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

NA KONTAKTONI :  

Përparësitë: 

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

Vendndodhje shumë e mirë 

Çmim konkurrues 

Mundësi rrjetëzimi dhe ekspozimi 

Mundësi për ëebinare, trajnime e konferenca e online, deri në 25 pjesëmarrës 
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KALENDAR TREMUJOR        Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 

S M T Ë 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   

              

S M T Ë 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 

              

S M T Ë 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     

              

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 

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
http://partnersalbania.org/News/takime-dhe-konferenca/
mailto:partners@partnersalbania.org

