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Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 
2019: Prezantimi i gjetjeve për Shqipërinë 

Konferencë Kombëtarë “Strategjia e BE-së 
për Romët dhe lufta kundër antigjipsizmit 
në Shqipëri“  

Praktikat më të mira në ofrimin e 
shërbimeve të kujdesit shoqëror 

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me 
Bazë Gjinore  

Aktivitete rajonale TACSO 3 

Solidariteti në kohën e Covid-19  

Konferencë Kombëtare e shoqërisë civile në Shqipëri 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Konferencë Kombëtare e shoqërisë civile në 
Shqipëri 

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

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

Akademia e OJF-ve  

Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e 
Akademisë 

Vizita Studimore 

Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve 
në Akademinë e OJF-ve 2020 

Programe Trajnimi për OSHC-të 

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 

Më 04 dhjetor 2020, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri organizoi 
Konferencën Kombëtare të Shoqërisë Civile në Shqipëri.  
 
Konferenca solli së bashku mbi 130 përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, rrjete dhe 
aktivistë të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore, donatorëve dhe 
organizatave ndërkombëtare, për të diskutuar mbi çështje të zhvillimit të sektorit dhe rolit të tij në 
politikëbërje, forcimin e demokracisë dhe zhvillimin social-ekonomik në vend. 

Në fjalën e saj përshëndetëse Znj. Ariola Agolli, Drejtore e Programeve për Partnerët Shqipëri dhe 
Menaxhere e Qendrës Burimore theksoi se: “Në këtë vit të dytë të veprimtarisë së saj, Qendra Burimore 
vjen me një rol të rritur në sektor dhe më të konsoliduar si një platformë e shoqërisë civile në nivel 
kombëtar, që mbështet forcimin e kapaciteteve të sektorit, forcimin e dialogut politik dhe përpjekjet 
advokuese për një mjedis mundësues e më gjere. Mbështetja e Qendrës është një investim i 
rëndësishëm strategjik në mbështetje të sektorit jofitimprurëse në vend, jo thjesht dhe vetëm në kuadër 
të fuqizimit të këtij të fundit për rolin që ai ka dhe vijon të ketë lidhur me forcimin e demokracisë, 
shtetit të së drejtës, zhvillimit ekonomik, përfshirjes sociale dhe ofrimit të shërbimeve, por edhe si 
mbështetës I dialogut politik të lidhur ngushtë me axhenden e integrimit evropian dhe avancimin e 
saj.” 

Konferenca u përshëndet dhe nga Sh.T. Z. Luigi Soreca , Kreu i Delegacionit të Bashkimit Evropian në 
Shqipëri i cili përgjatë fjalës së tij theksoi se: "Përfshirja e shoqërisë civile  në hartimin e politikave 
është thelbësore por aktualisht e pakënaqshme në Shqipëri. Autoritetet publike duhet të sigurojnë 
pjesëmarrjen e shoqërisë civile në proceset e reformave. Duhen ende përpjekje të rëndësishme për të 
patur procese efektive konsultimi me shoqërinë civile përpara se të miratohet legjislacioni. Konsultimet 
që janë nuk bëhet në mënyrë konsistente dhe koherente, mund të kompromentojë cilësinë e ligjeve të 
reja dhe hapat e ardhshëm në procesin e pranimit". 

E organizuar në dy sesione kryesore, në 
panelin hyrës, konferenca ofroi një panoramë 
të përgjithshme të zhvillimit të sektorit mbi tre 
aspekte:  
(1) Tkurrja e hapësirës për shoqërinë civile, 

mjedisi mundësues dhe rolin e sektorit në 
rrugën drejt anëtarësimit në BE  

(2) Shteti i së drejtës, demokracia dhe 
pjesëmarrja në hartimin e politikave dhe 
proceset legjislative dhe  

(3) Të drejtat themelore, liria e shprehjes dhe 
mediave - për të vijuar më pas në 3 diskutime 
tematike, duke eksploruar më tej problemet 
kryesore, sfidat dhe perspektivat e çështjeve 
të paraqitura si pjesë e panelit paraprak 
hyrës.  
 
Në sesionin e dytë të Konferencës “HAPËSIRË 
DISKUTIMI”, pjesëmarrësit diskutuan në 8 
Workshope tematike, mbi çështje të 

propozuara nga vetë organizatat në 
konferencë. Workshopet u udhëhoqën nga 
organizatat propozuese me synimin për të 
gjeneruar diskutim në sektor dhe eksploruar 
së bashku mënyra bashkëpunimi për 
avancimin e çështjeve dhe dialogun me 
institucionet dhe aktorë të tjerë.  
Në përfundim të konferencës u hartua një 
dokument me përmbledhje të fjalëve dhe 
diskutimeve në panele, si dhe diskutimeve dhe 
rekomandimeve në grupet e workshopet 
tematike.  
Dokumenti është ndarë gjerësisht me të gjithë 
aktorët e përfshirë në konferencë dhe aktorë 
të tjerë në qendër të diskutimeve, si dhe me 
grupet e interesit dhe publikun e gjerë.  
Në vijim, mbi bazën e tij do të diskutohet me 
aktorë të tjerë dhe institucione për ndjekjen e 
çështjeve të ngritura dhe rekomandimeve të 
dhëna. Lexoni këtu dokumentin e plotë të 
Konferencës me përmbledhjen e diskutimeve 
dhe rekomandimeve  

https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2021/01/Proceeding-2020-AL-1.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2021/01/Proceeding-2020-AL-1.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2021/01/Proceeding-2020-AL-1.pdf
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Sesion informimi me të rinj të shkollës së mesme “28 
Nëntori” në Shkodër, mbi rëndësinë e këshillimit të 

karrierës -  Zyra Rajonale Shkodër 

Nga takimet me përfaqësues të organizatave të 
shoqërisë civile BERMI mbi programet e Qendrës- Zrya 

Rajonale Shkodër 

Qendra ka mbështetur grupin e OJF firmëtarë të 
Peticionit të Pyllit të Sodës për të diskutuar hapat e 
rradhës në vijim të përgjigjes zyrtare të marrë nga 

kryetari i Bashkisë Vlorë - Zyra Rajonale Vlorë 

Diskutim me të rinjtë dhe organizatat rinore për 
aktivizmin dhe rërndësinë e tij në shoqëri -  Zyra Rajonale 

Shkodër 

Qendra ka ofruar një seri shërbimesh help desk për OJF
-të lokale, duke i mbështetur për shkrim projekt 

propozimesh si dhe pjesëmarrje në takime/trainime 
online të fushës së tyre të interesit.- Zyra Rajonale Vlorë 

Gjatë takimit me Forumin Civil të Selenicës për ngritjen e 
një fushatë advokacie mbi ndërtimin e dy kënde lojërash 

- Zyra Rajonale Vlorë  

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

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

të madh 

Vijon mbështetja e Qendrës për forcimin e mëtejshëm të rrjeteve, koalicioneve si dhe grupimeve formale dhe informale të OShC-ve, nëpërmjet 
programit të asistencës teknike.  

Në këtë vit të dytë të programit, asistenca është fokusuar në adresimin e nevojave te rrjeteve kryesisht të rinj, duke përfshirë konsolidimin e 
brendshëm të tyre, hartimin e Planeve Strategjik, mentorim dhe rritje kapaciteti në advokim dhe lobim si dhe Plane për Ngritjen e Fondeve në 
mbështetje të  çështjeve prioritare si dhe asistencë teknike dhe lehtësim në bashkëpunimin me institucionet ligjzbatuese përkatëse.  

 Rrjeti Kombëtar për Klimën 

 Rrjeti i Profesionistëve të Rinj 

 Forumi Civil Selenicë  

 Grupimi i organizatave për zhvillimin  

              e vullnetarizmit 
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Akademia e OJF-ve  
Si çdo vit muajt nëntor-dhjetor përkojnë me aktivitetet përmbyllëse të Programi të Akademisë së OJF-vë.  Qendra ka vijuar me aktivitetet e  

planifikuara si pjesë e programit vjetor si organizimin e Vizitave studimore, zhvillimin e seancave të fundit të mentorimit si dhe Ceremoninë e 

Diplomimit.  

 

                                                                   Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e Akademisë 

Krahas leksioneve, në këto muaj janë zhvilluar rreth 15 sesione mentorimi në grupe me pjesëmarrësit e Akademisë, për t ’i udhëzuar dhe ofruar 

asistencë në përmirësimin e politikave dhe procedurave të brendshme të tyre organizative, shkrimin e projekt propozimeve, plane strategjike, 

komunikimi, ngritje fondesh etj, duke kontribuar në këtë mënyrë drejtpërsëdrejti në rritjen e standardeve të punës në organizatat e tyre si dhe të 

qendrueshmërisë së tyre. 

ONE Telecommunications , Znj. Sibel Pipa dhe Z.Verdi Norja, mbi mbështetjen dhe kontributin që kompania ofron për OSHC-të për nismat e tyre 

mbi mundësitë e bashkëpunimit dypalësh; 

Kuvendi i Shqipërisë,  Znj. Ejona Manjani, mbi strukturat, procedurat për përfshirjen e OJF-ve në proceset konsultuese, si dhe marrëdhënien dhe 

qasjen me sektorin për bashkëpunime. 

Keshilli Kombetar per Shoqerine Civile - KKShC , Z. Blendi Dibra, mbi punën dhe nismat e ndërmarra nga Këshilli përgjatë mandatit të tij, duke u 

ndalur në sfidat dhe vështirësitë e hasura. 

Vizita Studimore 

Fuqizim kapacitetesh  

Ky vit i Akademisë na sjell në takime dhe vizita prezantuese virtuale, në institucione të rëndësishme dhe kompani private. Pjesëmarrësit e 
Akademisë si pjesë e vizitave u njohën më nga afër dhe patën mundësinë të diskutojnë më gjerësisht me përfaqësues të:  

https://www.facebook.com/one.albania
http://www.parlament.al/
https://www.facebook.com/Keshilli-Kombetar-per-Shoqerine-Civile-KKShC-2047713758837501
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Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve në Akademinë e OJF-ve 2020 

Mbyllja e programit të Akademisë së OJF-ve, si çdo vit kulmoi me ceremoninë e diplomimit të pjesëmarrësve mbajtur më 20 dhjetor 2020. Edhe pse 

nën masat anti Covid-19, akademistët u mblodhën, tashmë si Alumni për të kurorëzuar një vit përpjekje dhe investim në rritjen e njohurive të tyre 

individuale si dhe konsolidimin organizativë të mëtejshëm të organizatës së tyre.  

Gjatë ceremonisë akademistët e diplomuar shprehën vlerësimin për pjesëmarrjen në këtë program duke u ndalur tek mundësitë e ofruara nga 

aktivitetet e programit sikurse ajo e rrjetëzimit dhe shkëmbimit të eksperiencave midis pjesëmarrësve jo vetëm për çështje të zhvillimit dhe 

qendrueshmërisë organizative por dhe për njohjen më tej të zhvillimeve brenda sektorit.  
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Gjatë kësaj periudhe Qendra Kombëtare Burimore ka vijuar me zhvillimin online të programeve të trajnimit të dedikuara për sektorin jofitimprurës 
bazuar në nevojat ose kërkesat e tyre .  
 
Rreth 140 përfaqësues të OSHC-ve nga qyetet Vlorë, Fier, Berat, Kuçovë, Përmet, Sarandë, Pukë, Kukës, Lezhë, Malësi e madhe dhe Gjirokastër. 
morën pjesë në 8 trajnime rajonale dhe rritën më tej njohuritë e tyre në temat e: “Crowdfunding dhe të tjera Burime Alternative për Ngritjen e 
Fondeve”, "Programet e mbështetjes dhe skemat e financimit të Bashkimit Evropian", “Si të tregosh historinë tendë nëpërmjet mjeteve kreative 
online-Storytelling” dhe “Shkrimi i projekt-propozimeve dhe menaxhimi i projekteve të BE-së”. 
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EU TACSO publikon Raportin e Vlerësimit të Gjendjes së Mjedisit 

Mundësues dhe Kapaciteteve të Shoqërisë Civile për periudhën  

2018-2019 

EU TACSO 3 ka hartuar dhe publikuar një analizë të plotë të gjendjes së shoqërisë civile në Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqi.  

BCSDN është përzgjedhur përmes një thirrje të hapur për hartimin e këtij raporti. Gjatë periudhës 
vjeshtë dhe dimër 2019 bashkë me anëtarët e rrjetit (Iniciativat Qytetare, CPCD, CRNVO, KCSF, MCIC 
dhe Partnerët Shqipëri) realizuan mbledhjen dhe analizën e të dhënave për secilin nga vendet.  

Përmes konsultimeve intensive me afro 700 OShC, institucione publike, donatorë dhe aktorë të tjerë 
të interesuar, gjetjet e hulumtimit janë vërtetuar dhe sintetizuar në formën e Raporti. Raporti 
prezanton gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet në lidhje me tre fusha kryesore të mjedisit 
mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile, dinamika e marrëdhënieve OShC-qeveri dhe kapaciteti i 
organizatave të shoqërisë civile. Lexoni raportin e plotë 

Komisioni Evropian ka publikuar Paketën e Zgjerimit 2020 

Raporti Shqiptar 2020 thekson se nuk është bërë asnjë përparim në zbatimin e 
udhërrëfyesit për një mjedis të mundshëm për shoqërinë civile. 

Ligji për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile duhet të ndryshohet për të pasqyruar 
ndryshimet në portofolet ministrore dhe për të siguruar përfaqësimin e duhur në Këshill. 

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. 

Qëndrueshmëria financiare e organizatave të shoqërisë civile mbetet ende sfidë për shkak 
të kuadrit fiskal dhe atij ligjor. 

Raporti gjithashtu thekson rolin e shoqërisë civile shqiptare dhe sigurimin e reagimit të shpejtë gjatë emergjencës pas tërmetit në nëntor 2019 dhe 
përsëri gjatë shpërthimit të pandemisë COVID-19 duke arritur tek grupe qytetarësh vulnerabël dhe në zona të thella të vendit duke mbështetur 
dhe plotësimin e ndërhyrjeve shtetërore.  

Për më shumë gjetje lexoni Raportin #Albanian 2020  

Paketa e plotë e Zgjerimit  

https://tacso.eu/first-coherent-picture-of-civil-society-capacity-and-conditions-in-the-western-balkans-and-turkey-for-the-period-2018-19-full-report-and-country-briefs-available/
http://tacso.eu/first-coherent-picture-of-civil-society-capacity-and-conditions-in-the-western-balkans-and-turkey-for-the-period-2018-19-full-report-and-country-briefs-available/?fbclid=IwAR3mB__R3CUDBwvCuHBw--oMXgw83ayD4T6aR2UPzne_n1NVY4f2904S58k
https://bit.ly/2GJxZfi
https://bit.ly/3jDA5fd


7 

Përgjatë 1-9 dhjetor 2020 është zhvilluar për herë të dytë, Java e Integritetit në Shqipëri, një 

nismë e ICC Albania, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen e 

Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri dhe Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. 

Nën logon #weekofintegrityAL, 53 partnerë synuan të rrisin 

ndërgjegjësimin dhe të promovojnë sjelljen etike, transparencën, 

llogaridhënien, përgjegjshmërinë dhe çdo përpjekje në kuadër të 

luftës kundër korrupsionit. 

 

Diskutimet e paneleve sollën në vëmendje një pasqyrë të plotë të 

sfidave me të cilat përballet sot shoqëria, kompanitë, akademia, 

rinia shqiptare dhe ajo rajonale e globale, por gjithashtu nuk 

munguan edhe rekomandimet për zgjidhje të mëtejshme për palë 

të ndryshme interesi. Për më shumë:  

Java e Integritetit në Shqipëri 

Udhëzues praktik për OJF-të: Ngritja e Sipërmarrjeve Sociale në Prona të 

Konfiskuara nga Krimi i Organizuar 
Pronat e konfiskuara nga krimi i organizuar janë një burim i rëndësishëm për territorin ku ndodhen. Rikthimi në 

komunitet i pronave të përfituara në mënyrë të paligjshme, për t’u përdorur për qëllime sociale, është një strategji 

efektive në luftën e përbashkët ndaj krimit të organizuar. Menaxhimi i këtyre pronave nga organizatat e shoqërisë 

civile dhe mundësia për t’i shndërruar ato në mjedise ku zhvillohen njëkohësisht aktivitete të nevojshme 
ekonomike dhe sociale, ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në mirëqënien e komunitetit nëpërmjet prodhimit të 

të mirave dhe shërbimeve dhe krijimit të mundësive për punësim.  

Ky udhëzues vjen nga Partneret Shqipëri bazuar në eksperiencën e parë në vend për përdorimin e pronat të 

konfiskuara nga krimi i organizuar me qëllim për t’u ardhur në ndihmë të gjitha OJF-ve në përpjekjet e tyre për 

zhvillimin e një sipërmarrje sociale. Nëpërmjet një qasje praktike dhe konkrete, Udhëzuesi ofron informacion mbi 

bazën ligjore dhe institucionet përgjegjëse, përshkruan procesin, ofron shembuj konkretë dhe formate standarde. 

Shfletoni këtu broshurën që paraqet komponentët kryesorë dhe arritjet e #CAUSE – Përdorimi i Pronave të 
Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale. 

Takim online mbi transparencën në Kuvendin e Shqipërisë 

Institutit Demokratik Amerikan (NDI) në bashkëpunim me Sekretariatin për Transparencën dhe 

Teknologjinë e Informacionit, në Kuvendin e Shqipërisë, në dhjetor zhvilluan një takim virtual për 

prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve e studimit “PIKËPAMJET MBI TRANSPARENCËN: ZVOGËLIMI I 

HENDEKUT MES KUVENDIT DHE SHOQËRISË CIVILE” realizuar nga IDRA, lidhur me transparencën 

dhe përmirësimin e aksesit në Kuvendin e Shqipërisë.  

Gjetjet e studimit pasqyrojnë pikëpamjet dhe vlerësimet e deputetëve, stafit parlamentar, 

organizatave të shoqërisë civile dhe gazetarëve mbi çështjet e transparencës, aksesit dhe 

llogaridhënies në Kuvendin e Shqipërisë.  

Lexoni më shumë mbi takimin 

Konventa e 3-të Evropiane të Punës së të Rinjve (EYWC)  

Përgjatë datave 7-10 Dhjetor, u mbajt Konventa e  3-të Evropiane e Punës për të Rinjtë. 

Rreth 50 vende ishin të pranishëm në hapësirën dixhitale të krijuar përgjatë katër ditë 

sesione, prezantime, seminare interaktive, në kuadër të zhvillimit të kornizës strategjike 

për zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të praktikave dhe politikave të punës së të 

rinjve në Evropë. Shqipëria kishte delegacionin e saj me përfaqësuese kryesisht nga 

organizata rinore në vend.  

Lexo më shumë 

https://www.facebook.com/hashtag/weekofintegrityal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgrBD-R2ksL7HO97bEaPMUHxrds-x--UYYGJi7SmFJefNGzSRrMzr-KlSGBMRsr_MpKCKPkyujXE-YP2yOJNgKyMt5VgIWTPNXFq5m80Z63c_d4SsDaUetG5R9u6gbjkkPGkVcjyPOzV5ZbhW3MfCo&__tn__=*NK-R
https://weekofintegrity.al/
https://bit.ly/33XfkEy
https://www.facebook.com/ndialbania
https://www.facebook.com/ndialbania/posts/2003447433123534?__cft__%5b0%5d=AZV7L3uaEH3UCAS7gNheE88sXNp144k9xol2eT4KQ0Bv4pDi0kn3wB-AD7kt09Zb2BZzYfSuwMwxU8xyFHRBKPLFGviKe8nLDLvbOR0qeiukmqruaC9aaBV4ioc0yWgjYC2zZY0LIUpIEsI4tYpO4X8r&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ndialbania/posts/2003447433123534?__cft__%5b0%5d=AZWW-XCXxVi4-XKZz_utlrV4ej4A6yGTpfushukuagKToNfWatAJXQ01HXV1HbaqzxwLH2kTLB9ifRlfZQKZnSX10RJ6KLNuZW0VEex-OwpbcNbLs5joKWl8nnCRCajSVg7777rxry15yPUEvk5oDVhR&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PertejBarrierave/posts/1485249531671928?__cft__%5b0%5d=AZWHz5SN5eGWyg21AWawDpz4TSE7pYXLpdC4pqiP_GQ9gvFWB0YAAYOCXxBS4OvzeehZcnr7GcrdRtIgcej-Ss9pzNSvY6xpNZ17GCon3nHLCArm4pX2H48RRXzVtuZqkrA2r384lyUMzEs7dde5bb8p&__tn__=%2CO%2CP-R
http://partnersalbania.org/publication/udhezues-praktik-per-ojf-te-ngritja-e-sipermarrjeve-sociale-ne-prona-te-konfiskuara-nga-krimi-i-organizuar/
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Indeksi i Pjesëmarrjes Politike, Sociale dhe Ekonomike të të Rinjve 

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2019: Prezantimi i gjetjeve për 

Në nëntor u publikua  Indeksi i USAID për Qëndrueshmërinë e OSHC-ve në Shqipëri për 

vitin 2019. Sipas gjetjeve, qendrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile 

nuk pësoi ndryshime të mëdha gjatë vitit 2019.  

 

Qendrueshmëria financiare vazhdon të jetë dimensioni më i dobët i qendrueshmërisë së 

OSHC-ve si dhe vazhdon të shoqërohet nga mungesa e diversifikimit të burimeve, varësia 

e lartë nga donatorët ndërkombëtarë, si dhe mungesa e theksuar e aksesit në fondet 

publike. Raporti i përgatitur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësi, njeh kontributin 

e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile si një infrastrukturë e rëndësishme 

në ndihmë të zhvillimit të sektorit të OSHC-ve nëpërmjet mbulimit të gjerë territorial me 

anë të dy zyrave të saj rajonale. Tashmë në dy vite veprimtari Qendra numëron mbi 250 

aktivitete për rritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, rrjeteve dhe 

grupimeve të tyre dhe lehtësimin e një serie nismash advokuese në kuadër të mjedisit mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile.  

Lexoni më shumë 

Konferencë Kombëtarë “Strategjia e BE-së për Romët dhe lufta kundër antigjipsizmit në 

Shqipëri“  

Praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror 

Për të katërtin vit radhazi në kuadër të monitorimit të pjesëmarrjes së të rinjve në vend është publikuar 

Indeksi i Pjesëmarrjes Politike, Sociale dhe Ekonomike të të Rinjve.  

 

Raporti monitorues ofron një përshkrim të shkurtër të të dhënave aktuale mbi pjesëmarrjen politike, sociale 

dhe ekonomike të të rinjve në Shqipëri bazuar në matjen e një set treguesish të mirëpërkufizuara. Raporti, 

punuar nga Partnerët Shqipëri është pjesë e Indeksit Rajonal publikuar nga rrjeti rajonal Youth Hub Western 

Balkan and Turkey dhe shërben si një guidë me rekomandime për hartimin e politikave dhe iniciativave 

advokuese për pjesëmarrjen e të rinjve, bazuar në evidenca dhe të dhëna.  Lexoni raportin këtu 

Në Dhjetor 2020, u organizua Konferenca Virtuale “Strategjia e BE-së për Romët dhe lufta 

kundër antigjipsizmit në Shqipëri“ nga Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Roma Active 

Albania, dhe Rrjetin , me mbështetjen e Bashkimi Evropian dhe Auswärtiges Amt.  

Konferenca inkurajoi diskutime mbi Antigipsizmin në rrjedhën e Strategjisë së re të BE-së 

për Romët, e cila vendos deri në vitin 2030 në fushën e luftimit dhe parandalimit të an-

tigjipsizmit dhe diskriminimit.  

Rekomandime për kornizat strategjike kombëtare nën kornizën e re strategjike rome të 

BE-së për barazi, përfshirje dhe pjesëmarrje i gjeni këtu 

Organizatat e shoqërisë civile prej vitesh luajnë një rol kyç 

në ofrimin e shërbimeve sociale. Në kuadër të evidentimit 

të praktikave më të mira në ofrimin e shërbimeve të 

kujdesit shoqëror të ofruara nga qendrat e kujdesit 

shoqëror nga bashkitë dhe organizatat e shoqërisë civile, 

Partnerët Shqipëri dhe UNDP zhvilluan Konkursin 

Kombëtar “Praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve 

të kujdesit shoqëror”. 

15 Praktika u përzgjodhën përmes një procesi konkurues në të cilin u ftuan të 

marrin pjesë rreth 200 ofrues shërbimesh, dhe u vlerësuan në bazë të disa 

kritereve, si: cilësia dhe përshtatshmëria e shërbimit, inovacioni, rezultatet, 

qëndrueshmëria, bashkëpunimi me aktorë të tjerë, mundësia për përshkallëzim, 

etj.  Këto praktika janë pjesë e Katalogut të praktikave më të mira në ofrimin e 

shërbimeve të kujdesit shoqëror, të cilin e gjeni këtu  

https://idmalbania.org/csosi-usaid-report-for-albania/?fbclid=IwAR2byP6jfkKTHUFBoSiCwIij27ZfB4Hz1Y7dAugiMjzJ5yip_md9MsM42KM
https://idmalbania.org/csosi-usaid-report-for-albania/?fbclid=IwAR2byP6jfkKTHUFBoSiCwIij27ZfB4Hz1Y7dAugiMjzJ5yip_md9MsM42KM
https://idmalbania.org/csosi-usaid-report-for-albania/?fbclid=IwAR2byP6jfkKTHUFBoSiCwIij27ZfB4Hz1Y7dAugiMjzJ5yip_md9MsM42KM
http://partnersalbania.org/publication/monitoring-report-of-political-social-and-economic-participation-of-youth-2019/
http://partnersalbania.org/publication/monitoring-report-of-political-social-and-economic-participation-of-youth-2019/
https://www.facebook.com/IDMAlbania/posts/1571369773049786?__cft__%5b0%5d=AZUrmOToGj-j3c0MDa2dJSIA4nIl06uKJsIrC2IaVy_09JElpb_j0Ur90ECoaiNRWmYKHe5PEVTyCavMNZ6h-wc7zlLW_VmY_S0pXuieB3xwzMmNwLUH55nNxy1aL-CWWN7N46U-1iy1o9AX6brsiYky&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ergonetwork.org/2020/12/recommendations-for-national-strategic-roma-frameworks/?fbclid=IwAR1eSPpEdrJ4GrP3ZH6hDuCP0Y7eIggNIoDCAOAX5ZBIa2rpD8VYoeYZwxE
https://bit.ly/31s1euz
http://partnersalbania.org/publication/katalogu-i-praktikave-me-te-mira-ne-ofrimin-e-sherbimeve-te-kujdesit-shoqeror/
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16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore  

Aktivitete rajonale TACSO 3 

Si çdo vit përgjatë muajit nëntor-dhjetor, zhvillohet fushata “16 Ditët e Aktivizmit 

kundër Dhunës me Bazë Gjinore” një lëvizje ndërkombëtare vjetore që fillon më 

25 Nëntor, Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, dhe zgjat 

deri më 10 Dhjetor, Dita e të Drejtave të Njeriut.  

Këtë vit fushata u zhvillua nën sloganin "Bota Portokalli: Financo, Përgjigju, 

Parandalo, Mblidh!" nën kuadër të të cilës dhjetra organizata që punojnë në 

mbrojtje të të drejtave të vajzave dhe grave ndërmorën një sërë aktivitetesh. 

Njihuni më shumë me këto aktivitete në hashtag #16daysofactivism 

#HumanRighsDay #WomenRights #OrangeTheWorld #GenderEquality 

#EndHumanTrafficking 

Gjatë dy muajve të fundit, EU TACSO 3 ka vijuar organizimin e një seri aktivitetesh online në kuadër 

të programeve për forcimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani 

Perëndimor dhe Turqia. Advokim i bazuar në fakte, vullnetarizmi dhe ndryshimet shoqërore, 

aktivizimi informues, mbledhja dhe menaxhimi i të dhënave, aftësitë e mentorimit dhe trajnimit 

ishin temat e diskutuara gjatë trajnimeve. 

Së fundmi, EU TACSO 3 është mandatuar nga DG NEAR për të lehtësuar përgatitjen e Udhëzuesit 

të BE-së për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Vendet e Zgjerimit, 2021-2027, në kuadër të të cilët 

ka lançuar dhe thirrjen për konsultim mbi Përgatitjen e Udhëzuesit.  

Për më shumë informacion mbi trajnime dhe aktivitete të tjera të EU TACSO 3, mund të ndiqni përditësimet në faqen e tyre 

Solidariteti në kohën e Covid-19  

Në nëntor, CIVICUS me kontribut të anëtarëtve të AGNA publikoi raportin "Solidaritetin në 

kohën e Covid-19, Përgjigjja e Shoqërisë Civile ndaj Pandemisë". 

Raporti ofron një përshkrim të disa prej shumë mënyrave se si shoqëria civile u përgjigj  

ndaj krizës COVID-19. 

 

Raporti trajton se si OShC-të ofruan ndihmë për njerëzit dhe komunitetet, mbrojtën të 

drejtat e njeriut dhe si u përkrahën veprimet qytetare përmes mjeteve alternative dhe të 

reja.  

 

 Lexoni raportin e plotë këtu 

https://bit.ly/2Ju2Qhp
http://tacso.eu/a-series-of-on-line-trainings-related-to-activism-during-the-covid-19-pandemic/
https://tacso.eu/open-call-to-csos-consultation-on-the-preparation-of-the-guidelines-for-eu-support-to-civil-society-in-the-enlargement-region-2021-2027/?fbclid=IwAR2V4qSkVkvpCxRBmet-Fo-YxLEj7tQOkIo285LDzo_giU9bNlweeXgZZzE#_ftnref1
https://www.civicus.org/index.php/covid-19?fbclid=IwAR17S5nvKksoq5xYs2b99dCoKzPEmFqwMZRDelrBbTB2qbV65OASiFhQKxQ
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hapur 

hapur 

hapur 
hapur 

hapur hapur 

hapur hapur 

hapur 

mbyllur 
hapur 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1715353648624056?__cft__%5b0%5d=AZUZSSFj80pZj9nUMV-6rplpLmXI7EcVndzGfA_1g9LS7wcxZ1v0z_O3htm6DCyUBT982OaIPvZQqo8lsgz0IPgMt80kDAbCwOz12URe1oo2oFltLyZzKEteTPG8FYGA03mOKJz7rbQA91zlcqJJsz64zMfdCbdLrQidiLj1YIS2y0_khJ
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1712923498867071?__cft__%5b0%5d=AZXSoHmnn1bX41aFLtr3TDtRq9YPpHykCXPmlKX9JwnbSYRZUt0kpN2SvPjB18GEsYiobeVBtRvJsCHVV0i03QZoHL87i9gqBJbJ0swH_zmqpfZybCX9bYW8eFOcWFjsq2dOUe88S83xNHvohI5c7upOqbnKoTWYB2J44zQ7acwTKbEdtL
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1712383078921113?__cft__%5b0%5d=AZWCPmcp-R5WdHenMLJ3C1vVpqduiIfVr0HLl6_8bffxt_-93ZC345FCelzeWlqCz3fr3aR7SXhxJuetIgH3aSqkVD6zLncCxmJkqegzCNv2YCv380TMLR59vHLInTxfq8CNa8Zx107PiSU6oVDqTyzB25LrlWoQqTjV209skudx_ehPop
http://tacso.eu/call-for-success-stories-good-examples-by-the-civil-society-in-influencing-national-local-sectoral-policy-dialogues-deadline-23-december-2020/?fbclid=IwAR0r14pFUb1b4OsObEGcqMKX3ZBQXj-gGaIEd3OJTDOVoTF8dIyT7VGILo0
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1709831399176281?__cft__%5b0%5d=AZW_haSvY6K-AaUjho568j3DjzjAuiORwwlh8n42YbH7XlXgg3v4t1co3pZZhuHoth2LWHpx8FTZ7-BGAcf21IIZ3rkmbXq2JuOzdjhLwwgG6Y_cJNoqCK39Iu3UlXT8JS6XsBn-FCzbu6mjQWBrN_-cisiIW4biZ6h2iqEvmVlrVl17PY
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1707377906088297?__cft__%5b0%5d=AZXHLmJje85zgfnDAZysPYZyZ4poko2yD0e5tVYAOB1nV9vuLLkzBFAbKjAlBoMjIwUsUveSXvLiTX6ot7H4CNg-cGawM22fwoB2eur1YOxhpjIGLNNP9EL9Kr2EZOeYS8dv8Ovv_SWqEf6cWm1LcM2YNYwyMc10879LMFyXrWWF1L6Dj4
http://tacso.eu/call-for-applications-support-to-the-monitoring-exercise-for-2020-under-the-eu-guidelines-for-support-to-civil-society-in-enlargement-region-deadline-24-december-2020/?fbclid=IwAR2OE2577AOXp_nDaaH7WvHFV9QlrJKBSfEbdrOyNOPhJzE7o2apTGgfA-0
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1706528336173254?__cft__%5b0%5d=AZV36LV36LfSmQmvMb6oo3JJhyTSxoWZYPAFHoF3di6MV1-Ekc4ZGazcH72dXgFwilcTxjsflmxwBju4MvhNyUL2P7pQQ70CPc03b3_powF93EXgehG3czMixOTEJfO2Trv_O9LqJgYWSUgarSPqrdcu4A9SE9euo1n0UOBYrYoVUWm8f3
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1705908032901951?__cft__%5b0%5d=AZXgGJzqYUHegfiziV600d_I2KFpGgEbDL7oLfqbb0S1FMAtHFkiS02cmVj3-7z8k8zVRiJgZ6zkEXgMbuiggw0ZHNagWm1FcLRA95ri6-SF9Y1WbMOH9YYIBqFmTZQtkSYzP1VF6cflQ1y3fiIAQCV27tJDldIucxxKnHMD4tOfevq_Nk
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1699735980185823?__cft__%5b0%5d=AZUVGjfjseihTjoh7aDU9m5An-Cd14nsiDQcihmakKzJi7VxDDWCDsrjTO-9sq2Gts_cb2z4xg-B0fKNBPir7hQaAyBgoQEcRndcnnfEnsCsGEDYqOMDrNut_57kgWdlTOsg9ZhG0kXjCDL69pbg5NCJNA8hPsYy_ewe7s4iBdyvmgBzXu
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1686896258136462?__cft__%5b0%5d=AZVp7vHaEvhXu8wEnX4CUeVFN2Qw72S0-wVZJ3EWCix77mQN_A_xldlxhfHwdqPSQCpTxdmExK8YSb3FCzRV_DRPAubH3vlW0HRUwQHM_2HGMNrdlknCr0WkNulGznNM_qoOyzQRAVkZJqrSZ1usgH0UphJjFrXe_7xo_Ds8YkAa7oJw-u
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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 

Janar 2021 

 

 

  Shkurt 2021 

 

 

Mars 2021 

 

 

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

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