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NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Zgjidhen anëtarët e rinj në Këshillin 
Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)  

Deklaratë e një grupi organizatash të 
shoqërisë civile mbi projektligjet e Paketës 
Anti-shpifje 

Njoftim për përditësim në e-filing të të 
dhënave të adresave të tatimpaguesve 

Organizatat e shoqërisë civile mbështesin 
grevistët e punonjësit në Rafinerinë Ballsh  

Për mënyrën e krijimit, të organizimit e të 
funksionimit të Agjencisë Kombëtare të 
Rinisë (AKR)  

Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropean 
zhvilloi mbledhjen e radhës   

Takim për koordinim e rritje të 
bashkëpunimit mes TACSO 3 dhe Qendrave 
Kombëtare Burimore për Zhvillimin e 
Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor 
dhe Turqi 

EU TACSO publikon Raportin e Vlerësimit të 
Gjendjes së Mjedisit Mundësues dhe 
Kapaciteteve të Shoqërisë Civile për 
periudhën 2018-2019 

Komisioni Evropian ka publikuar Paketën e 
Zgjerimit 2020 

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & 

Solidariteti -Praktika, sfida dhe zhvillime të 

ardhshme” 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & Solidariteti 
-Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme” 

Adresimi i problematikave mbi projektligjin 
“Për Regjistrimin e Organizatave 
Jofitimprurëse”  

Matrica e Monitorimit të Mjedisit 
Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile,  
Raporti për Shqipërinë 2019 

Opinion mbi Projektligjin “Për regjistrin 
qendror të llogarive bankare” dhe ndikimin 
në organizatat e shoqërisë civile 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të tij në Shqipëri 

Fushatë advokacie e shoqërisë civile në 
mbrojtje të Pyllit të Sodës - Zyra Rajonale 
Vlorë 

Tryeza diskutimi me organizata të shoqërisë 
civile në Rajonin e Veriut - Zyra Rajonale 
Shkodër 

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

Kodi i Standardeve për OShC-të 

Shkëmbim eksperience mes Qendrave 
Burimore mbi mekanizma të përmirësimit 
të standardeve të OSHC-ve  

Festojmë së bashku - Llogaridhënia Globale 
#GAW2020  

Akademia e OJF-ve 

Programe Trajnimi për OShC-të 

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

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

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

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

Njoftime 

Kjo gazetë, është një publikim 

tremujor që pasqyron aktivitetet e 

Qendrës Kombëtare Burimore dhe 

zhvillimet më të fundit në sektorin e 

shoqërisë civile në Shqipëri, 

mundësitë për financim, rritje 

kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të 

si dhe informacione të tjera relevante 

nga rajoni e më gjerë. 

Ky projekt financohet nga 
Bashkimi Evropian 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile 

(NRC) në bashkëpunim me Shoqatën Përtej 

Barrierave (BBA) organizuan më 23 dhe 24 korrik 

2020 Eventin e Rrjetëzimit “Vullnetarizmi dhe 
Solidariteti - Praktika, sfida dhe zhvillime të 

ardhshme”.  

Aktiviteti vjen në vijim të punës disa mujore të Përtej 

Barrierave dhe Qendrës Kombëtare Burimore për 

identifikimin dhe vlerësimin e problematikave dhe 

sfidave që organizatat dhe grupet informale ndeshin 

gjatë zbatimit të kuadrit ligjor për vullnetarizmin.  

Eventi dy-ditor i organizuar online, mblodhi rreth 163 
pjesëmarrës nga organizata rinore, aktivistë, 

donatorë dhe institucione publike, në katër panele 

diskutimi mbi çështje të rëndësishme si: Kuadri ligjor, 

politikat, praktika dhe sfida të vullnetarizmit në BE 

dhe vendet e Ballkanit Perëndimor; kuadri ligjor, 

politikat dhe strukturat për zbatimin e tyre në 

Shqipëri; Praktika të Vullnetarizmit dhe Solidaritetit të 

Organizatave të  Shoqërisë Civile në vend; 
Mbështetja dhe nxitja e vullnetarizmit dhe qytetarisë 

aktive.  

Pjesë e një serie aktivitetesh për këtë cështje, ky 

event kontribuon në debatin për zhvillimin e 

mëtejshëm të vullnetarizmit në Shqipëri, duke sjellë 

një panoramë të kuadrit ligjor dhe rregullator të 

vullnetarizmit në vend, në vendet e rajonit dhe disa 

vende të Bashkimit Evropian.  

Aktiviteti krijoi mundësi rrjetëzimi për OShC-të dhe 

institucionet e tjera pjesëmarrëse, duke u ofruar 

mundësinë për të gjeneruar kontakte, prezantuar 

punën e tyre si dhe diskutuar konkretisht për nxitjen 

e dialogut dhe bashkëpunimit të të gjithë aktorëve 

dhe grupeve të interesit në krijimin e një mjedisi 

mundësues mbi këtë çështje. Lexo më shumë rreth 

eventit dhe diskutimeve në panele.  

163 pjesëmarrës  

3 takime online me OShC-të  

1 Qendrim I hapur 

4 takime me institucionet 

1  Studim i zhvilluar mbi Status 

Quo për vullnetarizmin në Shqipëri  

Së shpejti! 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1577177992441623?__cft__%5b0%5d=AZXVSP03zU8YP3pYrP587mER6At9XOITf8cgg0CdpoFlHa0RJBuxMwK5r49prcPP5PzO1ZIgW4O7rSP9kAt7q6k_LchTF_XyhDnNbUFdl8BIRTkb8yHKiEHvIRa92Ud9vUzyDfomCBJVkjrd3vF2Ah4B1RMpIhHtdWFTyMUD6u1q-w5UHV
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1577177992441623?__cft__%5b0%5d=AZXVSP03zU8YP3pYrP587mER6At9XOITf8cgg0CdpoFlHa0RJBuxMwK5r49prcPP5PzO1ZIgW4O7rSP9kAt7q6k_LchTF_XyhDnNbUFdl8BIRTkb8yHKiEHvIRa92Ud9vUzyDfomCBJVkjrd3vF2Ah4B1RMpIhHtdWFTyMUD6u1q-w5UHV
https://forms.gle/KGFVyJ8cvggsNzFV8
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1692396010919820?__cft__%5b0%5d=AZVHZle6lqThkqWlpG9RaTMm5noYbguIs-L0nG9dVmHAbnYHKw17dr7-bHtwzvmScIIdFGIdYhhABd9JccpyFPiSeEI7Oribj0LS6SOvhOBp0FTWBdeOeb5tAUTJ5avu6aBbyD8-4QekFQcfZAYnQeRRMJAwBmovQZnLuMCGQohDC7HV2A
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Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile,  Raporti për 

Shqipërinë 2019 

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri dhe Rrjeti 
Ballkanik Për Zhvillimin e Shoqërisë Civile publikuan edicionin e shtatë të Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin 
Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, duke mbuluar zhvillimet kryesore në Shqipëri, gjatë vitit 2019. 

Ky raport është pjesë e një seri raportesh vendore që mbulojnë shtatë vende në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë: 
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali e Zi, Serbia dhe Turqia. 

Ndër gjetjet kryesore të raportit të monitorimit të 2019-ës veçojmë: 

 Mungesa e një regjistri elektronik me të dhëna të plota për sektorin jo-fitimprurës, i cili do të mundësonte 
përdorimin e tyre nga institucionet publike dhe palët e tjera të interesuara. 

 Rritja e kontrollit të institucioneve shtetërore mbi veprimtarinë e OShC-ve, përmes miratimit të ligjeve mbi paketën 
e parandalimit të pastrimit të parasë dhe financimit të terrorizmit, të cilat cënojnë pavarësinë e sektorit. 

 Strategjitë dhe mekanizmat e krijuar për bashkëpunimin Shtet-OShC (Udhërrëfyesi dhe KKShC) nuk po japin rezultatet e pritura drejt një 
mjedisi mundësues për shoqërinë civile, për shkak të zbatimit të dobët dhe mungesës së reflektimit rreth problematikave të sektorit. 

 Edhe pse OShC-të janë ofruesit kryesorë të shërbimeve sociale, kontributi i tyre nuk njihet plotësisht nga shteti, dhe nuk mbështetet 
përmes një kuadri ligjor mundësues që do të lehtësonte funksionimin dhe aksesin e tyre në fondet shtetërore apo mbështetje të tjera jo – 
financiare.  

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

Adresimi i problematikave mbi projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”  

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Në vijim të angazhimit për lehtësimin e procesit të konsultimit me sektorin për Projekt 
Ligjin "Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse", NRC organizoi një takim me donatorë 
dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në vend.  
Takimi erdhi edhe në përgjigje të interesit të madh të këtyre institucioneve lidhur me 
projekt ligjin dhe reagimin e organizatave të shoqërisë civile, për t’u njohur më nga afër me 
çështjet problematike identifikuar nga OShC-të dhe rekomandimet e tyre. Ata shprehën 
mbështetjen e tyre për organizatat dhe këtë çështje, duke e konsideruar si shumë të 
rëndësishme për mjedisin mundësues të avancimit të shoqërisë civile.  
 
Projekt ligji është tashmë në procedurë në Parlament. 
Pavarësisht adresimit të problemeve dhe paqartësive të projekt 
ligjit, nga organizatat e shoqërisë civile, që në fazën e 

mëparshme të konsultimit në një takim me Ministrinë e Drejtësisë, me keqardhje u konstatua që vetëm 15%  e 
sugjerimeve ishin marrë parasysh në draft ligjin e dërguar për miratim në parlament.  
 
Në këtë situatë dhe në vijim të takimit, grupi i OJF-ve, i`u drejtua përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë me një 
kërkesë për organizimin e një seance dëgjimore me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile mbi projektligjin.  
Kjo seancë do të shërbejë për parashtrimin e të gjitha problematikave të identifikuara, rezervave dhe sugjerimeve të 
sektorit si dhe krijimin e mundësive për vendosjen e  urave  të vazhdueshme të komunikimit me qëllim që të gjitha këto 
probleme dhe sugjerime ti nënshtrohen një debati të mirëfilltë parlamentar, dhënies së argumenteve reciproke dhe të 
bazuara në standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Kërkesa është pranuar nga ana e Kuvendit dhe ditët në 
vijim presim organizimin e seancës dëgjimorë. 

Opinion mbi Projektligjin “Për regjistrin qendror të 

llogarive bankare” dhe ndikimin në organizatat e 

shoqërisë civile 

Përgjatë muajit tetor, organizatat e shoqërisë civile, midis 
ndryshimeve të tjera në kuadrin ligjor rregullator të 
veprimtarisë së sektorit, u njohën me iniciativën ligjore të 
qeverisë “Për regjistrin qendror të llogarive bankare”. Ky 
projekt ligj është pjesë e një serie zhvillimesh ligjore që 
kanë ndodhur në këto 18 muaj të fundit, me efekt të 
drejtpërdrejtë në organizimin dhe funksionimin e sektorit, 
si pjesë e masave parandaluese për pastrimin e parasë.  
 

Megjithë afatet e ngushta të konsultimit, një grup OJF-sh punuan për 
identifikimin e çështjeve më shqetësuese, për ti adresuar më pas pranë 
institucioneve përgjegjëse për hartimin e ligjit. Për këtë, një opinion mbi 
projektligjin dhe ndikimin që do të ketë në organizatat jofitimprurëse u hartua 
dhe u nda gjerësisht me të gjithë aktorët e rëndësishëm nga Qendra Kombëtare 
Burimore për Shoqërinë Civile. Njihuni më shumë me Opinionin  

Prej disa muajsh, Përtej Barrierave në bashkëpunim dhe 

me lehtësimin e Qendrës Kombëtare Burimore për 

Shoqërinë Civile kanë zhvilluar disa takime me Agjencinë 

Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA) dhe 
Inspektoratin Shtetëror të Punës për problematikat e ligjit 

dhe marrjen e informacioneve mbi procedurat dhe format 

për zbatimin e akteve ligjore.  Në vijim të tjera diskutime 

dhe aktivitete do të organizohen në kuadër të zhvillimit të 

një mjedisi mundësues për vullnetarizmin në vend. 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e 

mëtejshëm të tij në Shqipëri 

https://resourcecentre.al/sq/publications/studime/
lexoni raportin e plotë
https://bit.ly/3khkKkG
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1653723141453774?__cft__%5b0%5d=AZXPamofOw_FaLzIUnVZDBIhpGz3GUZ6IzOWGVf5xZs3mwVmao1-oyBljMUai4aGReaISJ29ReE6FoqWMrEXeUT2Qkt4RWtYv0MdpP3SoUzo96XVrNxxDup5zp2fOaz3-n0f_wZgld9JU8hdao5XWXfN&__tn__=%2CO%2CP-R
https://bit.ly/3kimSsp
https://bit.ly/3kimSsp
http://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/10/Per-projektligjin-Per-Regjistrimin-e-OJFve_Nga-organizatat-e-shoqerise-civile_Final.pdf
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Fushatë advokacie e shoqërisë civile në mbrojtje të Pyllit të Sodës - Zyra Rajonale Vlorë 

Gjatë muajit qershor një grup prej 11 organizatash të shoqërisë civile me iniciativë dhe koordinim të Zyrës Rajonale Vlorë të Qendrës Burimore 

për Shoqërinë Civile , zhvilluan një fushatë advokacie. Si pjesë e fushatës, u hartua një peticion në emër të 22 organizatave të shoqërisë civile 

drejtuar kryetarit të Bashkisë Vlorë, Këshillit Bashkiak Vlorë, Prefektit të Qarkut Vlorë, Agjensisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Tiranë, Këshillit 

të Qarkut Vlorë, si dhe për dijeni të gjithë anëtarëve të Komitetit të Menaxhimit të Peizazhit të Mbrojtur Vjosë – Nartë, duke kërkuar mbrojtjen e 
Pyllit të Sodës.  Peticioni vjen në vijim të një sërë takimesh të OShC-ve me zyrtarët lokalë lehtësuar nga Zyra Rajonale Vlorë,  si dhe një programi të 

dedikuar trajnimi, mentorimi dhe informimi mbi kuadrin ligjor dizenjura dhe organizuar nga Qendra. Në përgjigje të kërkesës të organizatave të 

shoqërisë civile u organizua një takim me Prefektin e Qarkut Vlorë, nënkryetarin e Bashkisë dhe një përfaqësi nga grupi i OShC-ve , në mbledhjen e 

Komisionit të Peticioneve të Këshillit Bashkiak Vlorë. Takimi shërbehu për të diskutuar mbi qëndrimin e organizatave.  Tre çështjet e ngritura në 

peticion janë bërë pjesë e rekomandimeve të përcjella Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe AKZM nga Komiteti i Menaxhimit të Peizazhit të 

Mbrojtur Vjosë – Nartë, po ashtu edhe këshilltarët dhe kryetari i Bashkisë shprehën mbështetje për rehabilitimin sa më të shpejtë të Pyllit të Sodës 

duke vlerësuar kontributin e sektorit të shoqërisë civile.   

Në vijim, Bashkia Vlorë filloi punën intensivisht për heqjen e pemëve gati për tu rrëzuar që përbënin rrezik për jetën e qytetarëve. Grupi i OShC-ve 
nismëtare do të vazhdojë advokimin deri në përmbushjen e të gjitha pikave të peticionit.  

Tryeza diskutimi me organizata të shoqërisë civile në Rajonin e Veriut - Zyra Rajonale Shkodër 

Zyra Rajonale Shkodër e Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile  ka zhvilluar një seri takimesh diskutimi me 

përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në Kukës, Malësi të Madhe (VIS Albania) dhe Koplik (Qendra 

Rinore ARKA,).   

Emergjenca Covid-19 e cila  ka krijuar një seri sfidash dhe problematikash për punën e organizatave lokale në 
këtë rajon ishte fokusi i diskutimeve me OShC-të. Qëllimi i takimeve ishte eksplorimi i mënyrave dhe 

mundësive për mbështetjen e organizatave dhe komuniteteve lokale. Disa nga çështjet e trajtuara ishin nevoja 

për angazhimin dhe mobilizimin e të rinjve në jetën publike e sociale, aplikimet për grante për zhvillimin e 

jetës rurale dhe nevojën për shërbime publike më efiçente si transport publik për rrugët rurale edhe në orët e 

pasdites të cilat duhet të përgjigjet bashkia Malësi e Madhe.   

Zyra Rajonale Shkodër do të vazhdojë të ofrojë informacion, asistencë, mundësi rrjetëzimi, lehtësim 

procesesh advokuese dhe mobilizuese për gjitha organizatat e rajonit. 

Aktivitete nga zyrat rajonale të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë 

Civile në Shqipëri 

Qendra Burimore për Shoqërine Civile Vlorë 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 

Foto nga pjesëmarrja në mbledhjen online në 
Komisionin e Peticioneve të Bashkisë Vlorë me grupin e 

OJF-ve për cështjen e Pyllit të Sodës - 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 

Vlorë 



A
K

T
IV

IT
E

T
E

T
 E

 Q
K

B
 

4 

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Gjatë bisedës me Komisionerin për Diskriminimin mbi 
aktivitetet e NRC dhe mundësitë e  bashkëpunimit - Zyra 

Rajonale Shkodër 

Prezantimi i Qendrës gjatë eventit hapës sё projektit "A 
strong youth a better future- YEEP Shkodra" -  Zyra 

Rajonale Shkodër 

Gjatë takimeve me përfaqësues të OShC-ve për të 
diskutuar mbi thirrjet për projekte gjatë muajit shtator 

- Zyra Rajonale Shkodër 

Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OShC-ve 

Kodi i Standardeve për OShC-të 
Në vijim të procesit për hartimin e Kodit të Standardeve për OShC-të, 

Qendra Kombëtare Burimore ka organizuar gjatë këtyre muajve një seri 

takimesh rajonale online në të gjithë vendin për të prezantuar dhe 

promovuar gjerësisht Kodin e Standardeve për sektorin.  

Rreth 100 drejtues e përfaqësues të OShC-ve,  pjesëmarrës në këto 

takime, u njohën dhe dhanë mendimet e tyre mbi draftin e Kodit të 

Standardeve zhvilluar nga grupi nismëtar, mbi parimet dhe angazhimet 

e Kodit, strukturat zbatuese si dhe kornizën vlerësuese të përmbushjes 

së kritereve për anëtarësim në Kod.  

Iniciativa vlerësohet si shumë e rëndësishme nga organizatat, duke 

theksuar më tej rëndësinë e ngritjes së një praktike të mirë e të unifikuar 

të vetëqeverisjes në sektor duke kontribuar kështu në qëndrueshmërinë 
e OShC-ve si dhe rritjen e besimit midis palëve të interesuara, 

bashkëpunëtorëve, donatorëve dhe publikut. 

Qendra Kombëtare Burimore do të vijojë të promovojë gjerësisht 

nismën e Kodit të Standardeve dhe në muaj e ardhshëm, me një sërë 

takimesh dhe aktivitetet të dedikuara në mbarë vendin.  

Nën lehtësimin e Qendrës e cila do të kryejë rolin e sekretariatit të Kodit 

të Standardeve, brenda 2020 do të finalizohen strukturat zbatuese të tij, 

duke i hapur rrugë anëtarësimit të OShC-ve në  Kod.  

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

Shqipëri   

Shkodër  

Shkëmbim eksperience mes Qendrave Burimore mbi mekanizma të përmirësimit të 

standardeve të OSHC-ve  

Në vijim të shkëmbimit të eksperiencave dhe aktiviteteve në rajon, Qendra 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile zhvilloi një takim online me 
përfaqësuesit e Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile në Turqi. Takimi 
vjen nën frymën e bashkëpunimit rajonal për ngritjen e praktikave të mira 
të vetëqeverisjes së shoqërisë civile që të jenë më efektive, të 
përgjegjshme dhe transparente, e që të rrisin besimin e publikut dhe 
përmirësojnë imazhin e sektorit.  
 
Qendra Burimore ndau me kolegët nga Turqia eksperiencën e hartimit të 
Kodin e Standardeve të OShC-ve shqiptare, procesin, strukturat zbatuese 
dhe mekanizmin e vetëvlerësimit.  
 
Kodi i Standardeve është një tërësi parimesh dhe angazhimesh se si OShC
-të kryejnë punën e tyre dhe ndërmarrin veprime për përmirësimin e 
rezultateve të tyre. Përmirësimi i praktikave të tilla dhe promovimi i tyre 
është dhe do të vijojë të jetë në ndër qëllimet kryesore të Qendrës 
përgjatë punës së saj. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1563985093760913?__cft__%5b0%5d=AZWkgp4SkdXPJNvGQR6807WDU-Saykxk08GD0ukai6b14LO9q9W4brXVn3NrXfBPPhJ0-cjxu_nAtI2zQSlZXQYNvEPKV4pQqDtcxVrXTWn2uMVfKLjLkZU9ULIQObi7KRQN9d1aKqyDGrsEk4Zu12MH&__tn__=%2CO%2CP-R
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OShC-ve 

Festojmë së bashku - Llogaridhënia Globale #GAW2020  

#BeAccountable #GAW20 

Përgjatë datave 12-16 tetor, Partnerët Shqipëri dhe NRC i`u bashkua anëtarëve të 

Affinity Group of National Associations (AGNA), rrjetit të organizatave ombrellë nën 

organizimin e CIVICUS, në celebrimin e Javës së Llogaridhënies Globale #BeAccountable 

#GAW2020 

Qëllimi i GAW është të promovojë llogaridhënien në sektorin e shoqërisë civile, 

nëpërmjet një sërë aktivitetesh online, për prezantimin me iniciativa të OShC-ve zbatuar 

në mbarë botën, mbi Transparencën dhe Llogaridhënien, të kuptuarit më tej të 

praktikave dhe mekanizmave të llogaridhënies si dhe të mësuarit më shumë rreth  

këtyre koncepteve. Qendra Burimore dne Partnerët Shqipëri u bënë pjesë e disa 

aktiviteteve në kuadër të javës dhe ndanë eksperiencën si iniciatorë të nismës së 

hartimit të Kodit të Standardeve për OShC-të në Shqipëri, punën e bërë në këtë drejtim  

si dhe aktivitetet konsultuese dhe promovuese realizuar me sektorin. 

Akademia e OJF-ve 
Fuqizim Kapacitetesh  

Programi i Akademisë-së OJF-ve 2020 ka vijuar  me të tjera leksione 

virtuale mbi Komunikimin strategjik, Krijimin dhe funksionimin e 

rrjeteve dhe koalicioneve, Sigurimin e mbështetjes publike dhe 

punën me sektorin privat - Ngritja e fondeve dhe filantropia, 
Qeverisjen me Pjesëmarrje dhe Advokim dhe Lobim, duke mbyllur 

kështu ciklin e leksioneve për ketë vit akademik. Lektorë me 

eksperiencë, ekspertë në secilën prej çështjeve të 

sipërpërmendura por edhe të ftuar të veçantë, kanë qenë pjesë e 

sesioneve.   

#leksioni11 
"Advokim & Lobim”  

#leksioni10 
"Qeverisja me pjesëmarrje”  

#leksioni9 
"Sigurimi i mbështetjes publike dhe puna me 

sektorin privat - Ngritja e fondeve dhe 
filantropia ”  

#leksioni8 
"Krijimi dhe funksionimi i rrjeteve dhe koalicioneve ”  

#leksioni7 
"Komunikimi strategjik”  

Znj. Diana 

Nokaj – 

Menaxhere e 

HUB në 

KosovaIdeas, e ftuar në leksionin Ngritja e 

fondeve dhe filantropia ndau me akademistët 

informacion mbi Platformën e parë 

Crowdfunding në Kosovë për ngritjen e 

fondeve në fushën e artit dhe kulturës, 

angazhimit civil dhe qëndrueshmërisë të 

realizuara në dhe për Kosovën.  

Znj. Ilina 

Neshikj, 

Drejtore 

Ekzekutive e 

Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në 

Ballkan e ftuar speciale e leksionit për të 

ndarë përvojën e saj, sukseset dhe sfidat e 

hasura në menaxhimin e një rrjeti Ballkanik.  

Gjithashtu për 

të ofruar dhe 

një 

këndvështrim 

lokal mbi 

sukseset dhe 

sfidat e hasura 

në ngritjen, forcimin dhe  menaxhimin e një 

rrjeti OShC, në këtë leksion patëm 

kënaqësinë të kishim të ftuar Z. Andi Rabiaj, 

drejtues i  Rrjetit "Youth Voice" . 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1563081900517899?__cft__%5b0%5d=AZXRUiFA_6P4BLPgx2mHBW7aJKG9b7WOICZMmahtuIDd3gL6Sjgv4UkXkalthfMIOsjOuehJi6j9oIjkwCWAWWyiEL9SQHXfqpKBKyMdHi3l7gNIAn9OTttGG1IhgaQWA-SNEZPiem2egXg5HjodOXPT81zGjugbnVu5GkHZkb1-nozxrP
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1582441991915223?__cft__%5b0%5d=AZVPNt12vB0ym3O8oHLDbXl7826eNef78yc38BuY8qHS8thO5dEF6wDDVNhQWGc6E_tz7Xtl7YwEvRtFapexRlc4WvdeliljNfG8bjdiS72qtSAWrzckcaEe1WbxSCeuQBlFxPyiKfkeZOnWb74BrtwVNoFqQHZmxcKa7fV_X6i_jQ_cH9
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1623934194432669?__cft__%5b0%5d=AZWImSwQvb_r1JbfMWd-r82w_1cG81rde-D3ZWvLlZ52y7wb2YmbIu5UcWsKFhkWxiiOnAAY77w5EkYiYvkpGpdlcVQSmHg-8DhOm5y4eHECKuDHPAGa_kVuVJi6Dg3pZZkLVr_XutrUE5qRR6NfsrBf82EGp6O76ZJ9f11fp5c1Kad5pt
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1643731845786237?__cft__%5b0%5d=AZXOMISYHy7md1hiL0noZYP4tFkUdeauPdXZWEHyG-5PFU7fC9u9Xd5qtpN4v3ETLAl4zBsxkWlIhfgHbm3n5LSPkbKZUwHh7jkfmv1_CR5scYjVbIBXsPLBeLsJ7jViGVOXTOSY7Sd9ObTCaY3JcLj0r4CZtn6bMNRfItNv6N72UaT8Sd
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1670300056462749?__cft__%5b0%5d=AZW5wWJgSp8myM5DITuTXbiWOQUILEC5JCyLYYNKNXKl_Ptex898zoXW30iMPGcBp5N26yQ-iAzs34MhvFb3rM7AhXBCs5QEF-4ELVO1ioEWP-s0RM4iIcNIjBwnitUZBdlknbQ6uFXWfvDuJ7UD08IR2k3MqdiWlRWNK3phsHypAsQZeU
https://kosovaideas.com/
http://www.balkancsd.net/
http://www.balkancsd.net/
https://www.facebook.com/ZeriteRinjve
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Akademia e OJF-ve 

Fuqizim Kapacitetesh  

 

                                                                   Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e Akademisë 

Edhe në këto muaj, krahas leksioneve, si pjesë e Akademisë janë zhvilluar rreth 20 sesione mentorimi dhe këshillimi në grupe, me pjesëmarrësit 

e Akademisë, për t’i udhëzuar dhe ofruar asistencë të mëtejshme në përmirësimin e politikave dhe procedurave të brendshme të tyre 

organizative, shkrimin e projekt propozimeve, zhvillimin e planeve strategjike, planeve të komunikimit dhe të ngritjes së fondeve, si dhe njohjen e 

ndryshimeve më të fundit në kuadrin ligjor të organizatave jofitimprurëse duke kontribuar në përmirësimin e performancës së tyre, krijimin e 

standardeve të punës si dhe rritjes së qendrueshmërisë së tyre.  

Programe Trajnimi për OShC-të 

Qendra vijon ofrimin online të 

programeve të trajnimit të 

dedikuara për sektorin 

jofitimprurës, bazuar në nevojat e 

identifikuara përmes Vlerësimit të 

nevojave të sektorit, zyrave rajonale 

të Qendrës Kombëtare Burimore, si 

dhe kërkesave të drejtpërdrejta nga 

OShC-të.  

Rreth 160 përfaqësues 

të OShC-ve nga Vlora, 

Fieri, Saranda, Lushnja, 

Patosi, Berati, Kuçova, 

Ura Vajgurore, Elbasani 

dhe Tirana morën pjesë 

në trajnimet rajonale 

dhe rritën më tej 

njohuritë e tyre në temat e: “Përdorimi i platformave të bashkëpunimit online”, “Ngritja e Fondeve dhe Gjenerimi i të Ardhurave”, “Advokaci dhe 

Lobim” dhe “Si të tregosh historinë tendë nëpërmjet mjeteve kreative online-Storytelling”.  

  
Nga sesionet e mentorimit me pjesëmarrësit e Akademisë 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1623130257846396?__cft__%5b0%5d=AZVn6Pb4AHgeC_TKyRR8-wmLvVLeoSxCsDJFG9fmaJ1yFimnvpuSvbydkAcyXd0oekMSALpKYPb_xNzi7Ueu-RVmrSmxJ4MrcItLGRR3uojkvwilAcw8y4dxNFuxZ_HkYQgiOKMb4mTmGXxv-s9vha2ADjv_mU2iRR7lhwc11768H8XOXL
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1634893526670069?__cft__%5b0%5d=AZWzW5erI9yfTqk0iaxSh27OjnygYryHpl-lan4uRpEESzaUQmxqTPdqCda3HmvmPAtw1iGdjnCB4UhrHE5m0SrugMxCK0mrKE4AUmAVjD1l2xNR8b1eSs-EC9ZC5Bxy95TZYV4rYGb9lzQQw3q753WJmo14jiGNWSyoKymsBQkENyu9IW
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1642816259211129?__cft__%5b0%5d=AZUzMllQGW4iAifGq3lmb85POhczWvQDCuUNW6v-8W1Vbt6LqCHgmTHZx9dkFDnJvqmi521_rYUsbidq78YNEvL7R8jCg_u4TLsG6h2xtMCpjjx3in77dN1A3NGBWAtDxURpTaaIqIdMqdxgsef9RlgHyfbXMv5DE3hieCrkEnVUQ6n8td
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1661326327360122?__cft__%5b0%5d=AZXJA6dgDUow706_ulgq8uqJQJ83uJ9dDoPR7PBsZ8VmqG4REnGCzseB1BmLH0_wlKgmkVK3p2ixI98aZPIWSCLNuvc_8ppZPYY3rG-yNpjVuzUBGYuj31XK1CruypNwcT7Jomtr69PV-9T_i9cUrqdpVkwv8Dl_brMmxo2uBGBN01IftK
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1648187615340660?__cft__%5b0%5d=AZVrnkVw4Ar-5lQiTao4F0ZrisSu4lu93CagQZdLgV_xVnFtItWYfmMq9rQVOS98eWIKb1_rd_pEG95ndX5UGSoONi6emLhGwxf8nBHccsnFb-CUdSD6IIhQM8jq1j8m3fZr6VeJhLSKE3cI-VwLgLYJL6R03DeJvyCAeNdgMgLyL1WgBN
https://resourcecentre.al/sq/publication/vleresimi-i-kapaciteteve-dhe-nevojave-te-organizatave-te-shoqerise-civile-ne-shqiperi/
https://resourcecentre.al/sq/publication/vleresimi-i-kapaciteteve-dhe-nevojave-te-organizatave-te-shoqerise-civile-ne-shqiperi/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1626593430833412?__cft__%5b0%5d=AZX5WMPId9dAw_O_IzwTNymXCwF2MfO7pg9nf9Hpdn9lpN284_mbdIyHv4bMHdtYwZvlPnZP8-NPZC-yI3M9Bvk9UoyfqVNA9QYcP9kcPtiiUoa_AsrsOZbKRKydBykThNo_HWIrFgs9M0Kca8-JZRlzQzn3APH-wtukXDPTsg2oiSia9l
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1637062176453204?__cft__%5b0%5d=AZVpRPEhHU-_BWpu1XWyysBnaFheMI3KXfuU-NE-YLaUzJ9DqP1e_YU9j2XVazyWS7pV5o4RtMV_PqN3GF5ltVTLPbcah19aAn5eHbum_-LJk9PNaZT1iycObLi7bbb_s_jYoqlByugzA1sBm6MMfEqrMgerf6SH95RqcR4f2XnT4kkWOq
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1558666560959433?__cft__%5b0%5d=AZXtWJoYuD1M8O4aS3M8gydxqH6BZgyzjWddf3CG95Pv-uHh1rp1qNTI6KF6U0dvms_l8uGyHy0bb2NhkaEfBiuDdYy0Qa9jRSHHvS0JzvivHznhWnk4VQDPf4Ip3G0PjZ0NiaRA_znqGST65m9WuU4bH9Vap7uWslQAnW5jLK_0I86yfy
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1669335539892534?__cft__%5b0%5d=AZW5pAU7kSKbAWRdBNKOlXWAk5DogNRe9GOLiC-8dD_R3hcPoQr2z6xH0HfRXH7UtXQJJ-6tHQM0GNi161Dslv4SRcaQwgccEgSWMJIGOgvm1uhV8B8ETcuee1wOuohuFx_JRA_micH6_L7RhxKHZrNWJxkyKMuOb7PaNyfKe3OusSLcHs
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Sesione informuese me OShC-të mbi procesin e anëtarësimit në BE 

Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) si një nga partnerët implementues të projektit dhe në kuadër të komponentit për ngritjen e kapaciteteve 

organizoi një seri sesionesh informuese mbi Integrimin Evropian në Sarandë, Berat, Selenice, Fier, Vlorë, Tropojë, Malësinë e Madhe, Durrës, Kavajë 

dhe Krujë gjatë këtij muajve.  

Rreth 40 përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile dhe aktorë lokalë u bashkuan në sesionet informuese për t ’u informuar mbi historikun dhe 

momentet kryesore të procesit të Integrimit të Shqipërisë në BE, etapat e procesit dhe ku ndodhet Shqipëria krahasimisht me vendet e tjera të 

Rajonit, si dhe strukturat negociuese dhe mundësitë për përfshirje dhe angazhim më të madh të shoqërisë civile në këtë proces. 

Këto sesione janë në vijim të një serie aktivitetesh të organizuara nga EMA në bashkëpunim me Qendrën, me qëllim rritjen e njohurive dhe njohjen 

e proceseve pjesëmarrëse dhe kontribuuese në procesin e anëtarësimit të vendit në BE. 

  
Nga seancat informuese me OShC –të në Tiranë & Durrës 

  
Nga seancat informuese me OShC –të në Sarandë, Berat,  Selenicë, Fier & Vlorë  

  
Nga seancat informuese me OSHC –të në Tropojë  & Malësinë e Madhe.  

12 Sesione informimi  

105 Përfaqësues  

12 Qarqe  

http://em-al.org/sq/kreu/faqja-e-pare/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1653586208134134?__cft__%5b0%5d=AZWQpKKmzniCGBIL9ucmN-FtlO6HwZzs1Gj5HNYNlUr9457fJ11cU3g9aLs_R7PHkP2v_IC-tFZKIAwNRDTwg6sY9yEIQ5vPaUN7NZJp1kwBXA-utIw2XAk85XAkbcrhhSGCzcspk4rkSbawzEUfRnZv4BSpPFkUlORDEjrJRg8vmciyp6
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1575179875974768?__cft__%5b0%5d=AZW831LSjlz_RXXq1E6TM7y5O27kb9Q-SCLmDTzXvRUFDmcSpeUPQ7tPH2KIywbDlY_Lxv0_V87e6uUM7P7_A0LTMyeAr-8crsdZtkBCkyH8Swc7ZndVOdBD5Otz6TCtV3_v9jeg0yglSUtOU3NRio9U0f5_f-8y5OZYdX4oLsUaKLxpk-
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Zgjidhen anëtarët e rinj në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)  

Pas informimit për rikthimin e të ashtuquajturit Paketa Ligjore Anti-shpifje nga Presidenti për rishqyrtim në parlament, pesëmbëdhjetë organizata 

të shoqërisë civile me anë të një Letre të hapur, i kanë bërë thirrje Kuvendit të Shqipërisë, të rinisë procesin nga e para në mënyrë që një nismë e 

tillë ligjore të ndërmerret vetëm pasi të jetë siguruar respektimi i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe standardeve ndërkombëtare mbi 

lirinë e shprehjes. OShC-të parashtrojnë marrjen në konsideratë dhe adresimin e problematikave të ngritura në opinionin e Komisionit të Venecias 
mbi këtë çështje si dhe përfshirjen e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e mediave në proces.  

Sjellim edhe njëherë në vëmendjen e sektorit që Kuvendi i Shqipërisë miratoi dhjetorin e vitit të kaluar mes protestave nga qytetarët dhe aktivistët 
e të drejtave të njeriut një ligj që krijon një kontroll administrativ të përmbajtjes së medias online. Për më shumë lexoni Deklarata e OShC-ve dhe 
Opinioni i Komisionit të Venecias 

Deklaratë e një grupi organizatash të shoqërisë civile mbi projektligjet e Paketës Anti-shpifje 

Në vijim të thirrjes për propozim të kandidatëve anëtarë të shoqërisë civile në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC), Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), në rolin e Sekretariatit Teknik të KKShC-së në shtator, shpalli listën emërore me katër anëtarët e zgjedhur 

nga organizatat e shoqërisë civile. Anëtarët e rinj të KKShC-së janë:  

Për fushën e veprimit A “Demokratizimi, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE” 

 Dritan Sakuta - Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim (RIAS) 

 Armando Bala - Vizioni i Ri 2016 / New Vision Organization 

Për fushën e veprimit B “Zhvillimi ekonomiko-territorialo-mjedisor” 

 Ermelinda Mahmutaj - Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) 

Për fushën e veprimit C “Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit si dhe cilësisë së jetës” 

 Andi Rabiaj - Rrjeti i Organizatave “Zëri i të Rinjve” 

Njoftim për përditësim në e-filing të të dhënave të adresave të tatimpaguesve 

Administrata Tatimore, bazuar në Ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore”, 

i ndryshuar, neni 23, pika 1, si dhe të Ligjit nr.87/2019 “Për faturen dhe sistemin e 

monitorimit të qarkullimit”, kërkon nga çdo subjekt tatimpagues që brenda datës 1 Nëntor 

2020 të japin informacione të detajuara lidhur me çdo adresë apo vend ushtrimi biznesi të 
rregjistruar. Mosdhënia e këtij informacioni konsiderohet kundravajtje administrative. 

Lexoni më shumë mbi procedurën këtu 

Organizatat e shoqërisë civile mbështesin grevistët e punonjësit në 

Rafinerinë Ballsh  

Përmes një letre të hapur drejtuar Kryeministrit dhe institucioneve të tjera shtetërore organizatat kërkojnë të 

respektohen dhe mbrohen të punësuarit e Rafinerisë së Ballshit, të dëgjohen pretendimet e tyre si dhe të 

merren masa të menjëhershme për zgjidhjen e kërkesave. Lexoni më shumë rreth letrës  

https://ahc.org.al/deklarate/
https://www.google.com/search?q=Opinioni+i+Komisionit+t%C3%AB+Venecias&rlz=1C1EJFC_enAL844AL844&oq=Opinioni+i+Komisionit+t%C3%AB+Venecias&aqs=chrome.0.69i59j69i60.21490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/1444/njoftim-per-perditesim-ne-e-filing-te-te-dhenave-te-adresave-te-tatimpaguesve?fbclid=IwAR1nzMR9j7xj831ejXsb9ObvFmQju8V0OzEJ2MJ-BEH11mifP5xy0Da95FY
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1666912350134853?__cft__%5b0%5d=AZVAYAomWQr5_uF4drfDf8x2DNsxJRbfooATMqj-myUzw7rWXU_9t5Rz0I9N1VhYMVRi_olaaY4FRbphzCrDCZ-WyJbKKsmLltkccW-GvX3S1_lFvboewCB-wzrD-lCgjKdlsG8_MkzSgtTEHQXt8p1PblZNwxspFnF3-XgowFtVn03HNi
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1666912350134853?__cft__%5b0%5d=AZVAYAomWQr5_uF4drfDf8x2DNsxJRbfooATMqj-myUzw7rWXU_9t5Rz0I9N1VhYMVRi_olaaY4FRbphzCrDCZ-WyJbKKsmLltkccW-GvX3S1_lFvboewCB-wzrD-lCgjKdlsG8_MkzSgtTEHQXt8p1PblZNwxspFnF3-XgowFtVn03HNi
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Për mënyrën e krijimit, të organizimit e të funksionimit të Agjencisë 

Kombëtare të Rinisë (AKR)  

Takim për koordinim e rritje të bashkëpunimit mes TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore për 

Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi 

Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropean zhvilloi mbledhjen e radhës   

Me 2 shtator 2020, me propozim të Ministrisë të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Këshillit të Ministrave u miratua 
krijimi, organizimi dhe funksionimi i Agjencisë Kombëtare të Rinisë (AKR). Misioni i AKR-së është garantimi i mbrojtjes 
dhe  promovimit të të drejtave të të rinjve, nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal, ndërveprimit e aktivizimit të 
rinisë dhe financimit të veprimtarive rinore, në zbatim të politikave shtetërore në fushën e rinisë. Lexoni më shumë 
rreth vendimit 

Më 24 shtator 2020, Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian (KKIE) zhvilloi takimin e radhës virtual 

për progresin e realizuar dhe sfidat në kuadër të kriterit politik dhe kapitullit 23 ‘Gjyqësori dhe të 

drejtat e njeriut”, me fokusin në 15 pikat e vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian të datës 25 

mars 2020 për hapjen e negociatave. 

Takimin e përshëndetën Kryetarja dhe Nënkryetari i Këshillit, Znj. Rudina Hajdari dhe Z. Taulant 

Balla. Për të informuar anëtarët dhe të ftuarit e KKIE-së lidhur me progresin e bërë në kuadër të 

kapitullit 23 dhe sfidat e së ardhmes ishte e ftuar ministria e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj. 

Pas prezantimeve mbi temën e takimit, vijuan diskutimet, komentet dhe sugjerimet nga drejtuesit 

e institucioneve të pavarura dhe anëtarë të Këshillit Kombëtar të Integrimit. Pjesë e diskutimeve të 

tryezës u bënë edhe Znj. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit; Znj. Ilda Zhulali, këshilltare e 

Presidencës së Republikës dhe Znj. Erida Skëndaj nga Komiteti i Helsinkit e cila në fjalën e saj mes 

të tjerash adresoi në Këshill shqetësimin për projektligjin e ri për regjistrimin e organizatave 
jofitimprurëse, në  emër të grupimit të organizatave që kanë reaguar për ketë çështje. “Edhe pse në 

afate të ngushta kohore, organizatat e shoqërisë civile u përfshinë në procesin e konsultimit të zhvilluar 

nga Ministria e Drejtësisë, por deri më tani, nuk kemi asnjë reagim zyrtar, për reflektimin e komenteve 

dhe sugjerimeve tona, veçanërisht ato parimore. Tashmë procesi është kanalizuar në procedurë 

parlamentare ndaj shpresojmë që konsultimi i këtij projekti nga organet përgjegjëse parlamentare të jetë 

efektiv dhe i arsyeshëm në aspektin kohor”. 

Znj. Vasilika Hysi, nënkryetare e Kuvendit, në fjalën e saj u ndal edhe në rëndësinë e disa mekanizmave të tjerë në Kuvend, përgjegjës për 
shqyrtimin e rekomandimeve të bëra për hapjen e negociatave dhe monitorimin e ecurisë së tyre. Lexoni më shumë rreth takimit 

Në muajin shator u organizua takimi i dytë virtual për shkëmbim informacioni dhe 

koordinim të punës mes Programit TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore të 

Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi, të dyja programe këto 

mbështetur nga Bashkimi Evropian.  

Në takim morën pjesë 22 përfaqësues të OSHC-ve që shërbejnë si Qendra Burimore 

për shoqërinë civile në këto vende, përfaqësues të Delegacioneve të BE, përfaqësues të 

lartë nga DG NEAR dhe ekipi i TACSO 3.  

Si pjesë e takimit u diskutua mbi aktivitetet në vijim të Tacso 3 dhe Qendrave Burimore 

në vendet e rajonit, programin P2P, krijimin e databazës së të dhënave për projektet 

dhe nën grantet e Civil Society Facility (CSF) si dhe për rolin e Qendrave Burimore në 

zhvillimin dhe 

procesin e 
konsultimit për 

Udhëzuesin për 

mbështetjen e 

BE-së ndaj 

shoqërisë civile 

në vendet e 

zgjerimit, 2021-

2027.  Lexo më 
shumë  

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/09/02/681/843a7d30-e0bb-4381-827f-b8e86b0d518b
https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/09/02/681/843a7d30-e0bb-4381-827f-b8e86b0d518b
https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/09/02/681/843a7d30-e0bb-4381-827f-b8e86b0d518b
https://www.parlament.al/News/Index/10362?fbclid=IwAR0gGXnPOXG3IbC6eD3-MEAr9J0B4V2mehF5I_qzwc4MoasLMFPULu9VWEQ
http://tacso.eu/second-nrc-exchange-meeting-working-together-in-times-of-covid-19/
http://tacso.eu/second-nrc-exchange-meeting-working-together-in-times-of-covid-19/
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https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1613611802131575/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAslnvz0EQfp1LVcPtQjmsU6Ne2mBpihzjttpYXWpH8XsL0ZoIZk4Xgs2xRKGe6Kl3Np6Ms3AdhnlnhV7aq04gHVIDNlnTE8j28Z4aAyJVNSiQvDHN-ZU7hydAWQ4-7QFfuiW_ZW4xEUcS4
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1609950865831002?__xts__%5B0%5D=68.ARCEHgRSoeKzbvt7ItCtg_DSazVDnmL77Hh8iUksr_Ieh4HV7_8zcwjDy8GSo8IWTg1joj2Scap_JrrBFBJY0u_degRMygKRNgsB--A7PlhKfM6iUXjazSy72X0u3sEK09rLB6w3RPdJV8FWI6PBZrUm1oE9o8J6Io2uq4EWp0Rg
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1609107295915359?__xts__%5B0%5D=68.ARBzVkPBF3jo4e_wRs4tXK5I1tnQibUmVtDjh3qjeSswEPNTFnYcdMHjKXB4aD8Pxoq8xkkCXa5_ooooOuxtHiOgxTQJG2aGgCGNvl3kBrC2MrJuaVK83jDpMB_gC4s_G3i8Y-POgjzZ_SLjbFCtI1WlCJrav2OOqXxryB1Cx_AV
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1584051011754321?__xts__%5B0%5D=68.ARDO5WPbysRC8hfsw8Wrl9z4pnDMtfs0MxlENzp_jBLavVRadJ7GO8RXEJCkom6EKPpRgTB9H-8tAfaC9Tq4lWHukFKkP4ty7Ip11aEC3T0QvDiju6c5sT-rWVHrx-ra_JqybqFJHH0tRjwWWQ5ns8SE4h_ucZbB09GuBbQplw0x
http://levizalbania.al/sq/artikujt/thirrje-per-aplikime-per-grante-strategjike
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1653506144808807?__cft__%5b0%5d=AZXAlj_nAkKgllEBubaUUCCLygY1Hb-O3MNbDt8Q8mBnNfWU0kst7HnujC0I-ve6unljo-yuftHDaokytfx9cAbn2_Chm-drNSMYM2kDJd6W7RQRsCLhkJy9MoNNYbh29t853UOcbJlgL0DFTyJxHZ6GqE4Yd3grV5WT2_TKHTtO1nGJmK
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1646433348849420?__cft__%5b0%5d=AZXgGAbXwIBXHvVIhmL0arV1OCL-pVAottvFcgAjBmzojQf1ZLwF0iDxSPILUSHvhmF74MbSQSaACpGNcgPSoM2jK7kcOyKcyEheWB0LpQqlwvIHJIlIF9ddGg1nKxH9pj2EbJ9tQmb3fqrlHVN9uua5yrhnWD4DKXkaqs4FF_kiZGr9Kc
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1610048725821216/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDA4F3swpJXSJiXl3vUXHAw2Yc95WgdXK7wTz9IWJwXcMj6GR9gO9ejb2-W3IbPEEw_fwcfRxC67GNLXKZ_1GlRnqQQ3_9oWoPOPxtyGhvUk7DuQwB7ottf9hCwjomgvAX7niAW-lQ3S7MR
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1571543939671695?__xts__%5B0%5D=68.ARD4cLyxzeHtXqqvC5iVBBAFUlxpio9iZ8Igh4cSItLNQNbPsYD1j0UQdbm1SDjsnD2qSW6gHzwPgyVqYFVkdCc-VVh5bOKzVdzQSt5Uyob-yHynMlFy2VhB09O2QBp0muOwO96Tc_LzEUcP4EJmrE0I6miMs-vRbk7CM7kihiNp
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1616439371848818/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCj5HU4cQRujHOtUWHzdm_4lFaZpW1sJ40JOddYA_N3kQW0ODFIsMs8yhMR4NM8VI946UKukMUbBjZAuY2ow7TGm43SA-n-gxfWrx7A3L8VTOin2TDXRJywRfyGjVxkVSUIioDVz-wNI6SC
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1623943554431733?__xts__%5B0%5D=68.ARBpLyMkM3NldT8M_bD9d8sCcVo8P1P5JaS0wLgYXUOf9aWdAJeYnRL35_LkyyRupzNcg1iOXA8kPJNAWv_NWkkq_NwtVLIh9MbDICsQF3dNILibwT1DNsP4hU0OL5QP953dwZNnk_O_bzNyxQykfqm8RDcWRGFwdp4Axtc4p-_J
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1686876278138460?__cft__%5b0%5d=AZWEZFGHswpIVsBK2nrBZCTD1-ZiQreJa8BQ22C0qkineoDwn4HLxHNbl5YFYpXYMZJSLImi8ADpTq6dUvoVBGntjh_t23y_cjXuD6NFPjEALGIfpZjrBC0QIqbmzBMG1gAbktGniUk7uyFs626Sk2g17mgzJZZiSTlXALX9sQljdP_CWx
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1614689015357187?__xts__%5B0%5D=68.ARAQmtuFpNKf78QcvbB33ARc9rsh5TK5lwVOeXsDA0Ynqs7wwSLJvkn3J-ZLAulzFMCcyC22Ct2PrWGIh35VPLmVZza-gZb0M2ECnBSjowb_NQNi2QF_795wotS6JiPKpNtvRUDV_mw26vOWl8Jzqu8dK3bg2zVfJxirHKirK7AE
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1683375665155188?__cft__%5b0%5d=AZXW4EGSHWMDJCClOUvvdBCCgGIjvDb1Snfy-qhuus45jmNMWngKjoZrSjIh5iE15mvXL3Lrs5H6kFwt-OAzXGMp5Y-DbG2TNo8er0SX9bYgIQysMHU3qSZ0EkfpLnA-a4JTsAtjRF0fNGSOSfsrABrnBi084HLLaXv2c8_smwtPZetUvx
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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  

Rr. Studenti, Sheshi Democracia, Kati 

7, Pallati pranë Radio Shkodes 

(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" Center) 

Tel: +355 3 3224531 

E-mail: vlora@resourcecentre.al 

FOLLOW @resourcecentrealbania @resourcecentre.al @resourceCSO_al 

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

Tetor 2020 

 

 

Nëntor 2020 

 

 

Dhjetor 2020 

 

 

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

CONTACT US :  

Përparësitë: 

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

Vendndodhje shumë e mirë 

Çmim konkurrues 

Mundësi rrjetëzimi dhe ekspozimi 

Mundësi për webinare, trajnime e konferenca e online, deri në 25 pjesëmarrës 
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KALENDAR TREMUJOR  Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 
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Forume Publike dhe Evente 

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

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

@http://www.resourcecentre.al/ 

@ResourceCentreAlbania 

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

