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Gazetë Tremujore 
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NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Kodi i Standardeve për OShC-të 

Kuadri ligjor dhe rregullator mbi parandalimin e 
pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit 
të terrorizmit për sektorin jofitimprurës në 
Shqipëri 

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të 
Komisionit Evropian 2021 për Shqipërinë 

Takim me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë 
Civile (AMSHC) mbi Udhërrëfyesin 2019-2023 

Takim online për prezantimin e draftit “Udhëzues 
për Pjesëmarrjen e Publikut në Veprimtarinë e 
Kuvendit”  

Lançohet platforma e parë në Shqipëri për 
mbledhje fondesh nga publiku: www.Smile.al 

Java e Demokracisë Vendore 2021 “Viti i 
angazhimit qytetar” 

Javët e Evropës 2021 

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0 

Dita Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, 
Transfobisë dhe Bifobisë - IDAHOT 2021 në 
Shqipëri 

Konferenca e OSBE mbi përpjekjet e përbashkëta 
për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore në 
Shqipëri  

Grupimi GREEN 27+ publikon raportin e opinionit 
të shoqërisë civile mbi Kapitullin 27 të procesit të 
negociatave të Shqipërisë me BE 

Konferenca Rajonale: "Ekonomia dhe Zhvillimi i 
Qëndrueshëm" 

Konferenca Rajonale “Rinia dhe Ndërtimi i Paqes 
në Tiranë” 

Aktivitete rajonale TACSO 3 

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

#EUSES2021 European Social Economy Summit  

Forumi i shoqërisë civile & Think Tank: Rruga për 
në Berlin 

Parlamenti dhe Këshilli Evropian arrijnë 
marrëveshje për 14 miliardë euro IPA III 

Sondazhi i opinionit publik “Besimi në Qeverisje 
2020” 

Kuvendi miraton Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”  

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Kuvendi miraton Projektligjin “Për Regjistrimin e 
Organizatave Jofitimprurëse”  

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për 
Shqipërinë 2020 

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

Zhvillimi i mekanizmave vetërregulluese dhe 
llogaridhënës për sektorin jofitimprurës - 
Shkëmbim eksperience  me organizata nga rajoni  

Akademia e OJF-ve 

Programe Trajnimi për OSHC-të 

Programe trajnimi mbi “Fiskalizimin” 

 

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 datë 24 qershor, në seancën plenare të 
Kuvendit të Shqipërisë u miratua Projektligji 
“Për regjistrimin e Organizatave 
Jofitimprurëse”, megjithë rezistencën e 
organizatave të shoqërisë civile dhe thirrjen 
publike për të mos miratuar projektligjin e për 
të hapur një diskutim të gjerë e 
gjithëpërfshirës në përgjigje të kërkesave dhe 
rekomandimeve të ardhura nga sektori i 
shoqërisë civile në vend.   

Ky ligj përbën një hap pas në rrugën drejt 
demokratizimit të Shqipërisë. Organizatat e 
shoqërisë civile i kanë kërkuar Presidentit të 
kthejë ligjin për rishqyrtim në parlament. Nëse 
Presidenti do të dekretojë projektligjin, 
organizatat do ta kundërshtojnë ligjin për anti-
kushtetutshmëri në Gjykatën 
Kushtetuese.  Lexo më shumë 

Vazhdon në faqen 2 

Një ditë para diskutimit në seancë plenare, 124 organizata të shoqërisë civile iu drejtuan 
Kuvendit dhe secilit prej deputetëve personalisht me një thirrje publike! Në vijim të 
deklaratës iu bashkuan edhe organizata të tjera. Lexoni deklaratën e plotë këtu  

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1854180428074710?__cft__%5b0%5d=AZWYdxw4GfIT2iGkROhJCsLRhc4MbOsfsl1yVraTD5KFJiOu9mfaf54OCEGA9DVw25UmYn46YYHQ_nkk9Bazr6PqqVDFNeCpQJE1A6TlMYf0NARpbkjOm_Vy4f0kTxs5ZMfiiZzqS6FNVUQ0i7NKrF1qrkzAkULa0XxqnxTy8bIxkA&
https://resourcecentre.al/sq/thirrje-publike-per-projektligjin-per-regjistrimin-e-organizatave-jofitimprurese/
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Diskutimi i Projektligjit në Komisionin e Ligjeve   

Në datën 15 qershor, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë, miratoi projektligjin 
“Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” me 11 vota pro dhe asnjë kundër, apo abstenim.  

Gjatë diskutimit, vetë anëtarë të Komisionit si dhe përfaqësues të instititucioneve u shprehën që nuk ka një plan buxheti për zbatimin e ligjit dhe 
një zgjidhje teknike për ngritjen e regjistrit elektronik shoqëruar me të gjithë elementët e nevojshëm dhe afatet kohore. Po ashtu, autoriteti i 
Kuvendit ndaj gjyqësorit për zbatimin e ligjit, mbetet një çështje e hapur dhe shqetësuese.  

Për më shumë rreth diskutimeve, mund të ndiqni këtu takimin e plotë të Komisionit të Ligjeve. 

Kuvendi miraton Projektligjin “Për Regjistrimin e Organizatave 

Jofitimprurëse” 

Procesi për hartimin e këtij projektligji që ka zgjatur për më shumë se sa një vit nga momenti kur 
projektligji u bë publik nga Ministria e Drejtësisë e deri në aprovimin e tij në Komisionin për 
Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, pavarësisht angazhimit të 
ekspertizës së huaj, nuk ka respektuar parimet dhe kuadrin ligjor të konsultimit publik në 
Republikën e Shqipërisë. Përqasja e institucioneve nuk ka qenë gjithëpërfshirëse për të 
mundësuar uljen e gjithë aktorëve në një diskutim të hapur për një projektligj tepër të 
rëndësishëm për funksionimin e sektorit. Komunikimi me grupet e interesit ka qenë 
jotransparent, duke cënuar mundësinë e përfshirjes dhe dhënies së kontributit domethënës nga 
ana e tyre.  

Pavarësisht sa më lart, organizatat e shoqërisë civile nën lehtësimin e Qendrës Kombëtare Burimore kanë qenë 
aktivisht të përfshira në fazat e konsultimit si në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Kuvend duke dhënë rekomandimet e 
tyre dhe shprehur gatishmërinë për t’u angazhuar në një proces të riformatuar e me pjesëmarrje të gjerë të të gjithë 
institucioneve kryesore dhe grupeve të interesit.   

Pas seancës dëgjimore zhvilluar në Shkurt të këtij viti, ka vijuar komunikimi me Komisionin e Ligjeve, me kërkesën e 
vazhdueshme për të mos ta miratuar projektligjin në kushtet e urgjencën dhe për zhvillimin e një konsultimi efektiv 
me OSHC-të si grupi kryesor interesi. Bazuar në shqetësimet  e ngritura nga organizatat projektligji pati disa 
ndryshime, por sërish një seri çështjesh problematike mbetën të paadresuara.  

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1847493408743412?__cft__%5b0%5d=AZWC_xp1jZvBKpw-qVpJp56B_BOmW5Bpo2VfyvusSvvpdiyg2uNyzOUsn5Nj60RLZQnaA_ycGn09A5AQT6YQxfWvxDF4C_Lc-jMVNBW4O-PdQoRM_lpnEXrixzuc937q4GQfShvXzBWepR97o4NCnfWyrPusTis2cEqXjalYQJ9spkLbTE
https://resourcecentre.al/sq/2021/03/01/deklarate-publike/
https://resourcecentre.al/sq/2021/03/01/deklarate-publike/
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OSHC-ve  

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, 

Raporti për Shqipërinë 2020 

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 tetë të Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues 

për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, duke mbuluar zhvillimet kryesore në Shqipëri, gjatë vitit 2020.  

Raporti paraqet një analizë të mjedisit mundësues në linjë me prioritetet e vendosura në Udhërrëfyesin për Hartimin e 
Politikave dhe Masave për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile 2018-2022. Ai analizon një sërë nismash të 

rëndësishme ligjore, pjesë e paketës Money-Laundering/ Luftës kundër Financimit të Terrorizmit, duke përfshirë këtu dhe 

ligjin e ri “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse”, të ndërmarra përmes një procesi jo-përfshirës, duke shpërfillur 

disa rekomandime të rëndësishme të organizatave të shoqërisë civile, duke kufizuar kështu lirinë e organizimit dhe 

funksionimit të OSHC-ve.  Ky raport është pjesë e një serie raportesh vendore që mbulojnë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë.   

Për më shumë mbi gjetjet dhe rekomandimet, lexoni Raportin e plotë këtu 

Gjatë muajve që lamë pas, kishim kënaqësinë të ishim pjesë e disa eventeve rajonale për të 
ndarë eksperiencën tonë lidhur me Kodin e Standardeve për OJF-të, si një mekanizëm 
vetërregullues për rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe mirëqeverisjes së sektorit 
jofitimprurës me qëllim rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së OJF-ve dhe besimit të grupeve 
të interesit.   
Me iniciativë të Macedonian Center for International Cooperation – MCIC, më 20 maj u 
zhvillua një event shkëmbimi eksperience me pjesëmarrjen e 30 organizatave nga Maqedonia 

e Veriut, pjesë e platformës informale për transparencë dhe llogaridhënie. Si pjesë e takimit, ndamë me kolegët zhvillimet më të fundit lidhur me 
Kodin e Standardeve në Shqipëri, procesin përmes të cilit kemi kaluar për hartimin e tij si dhe sfidat e mësimet e nxjerra. Gjatë fjalës saj Zj. Ariola 
Agolli, Menaxhere e Qendrës, theksoi veçanërisht domosdoshmërinë për gjithëpërfshirje dhe bashkëpunim brenda sektorit për ngritjen e 
mekanizmave të tillë vetërregullues, si dhe prezantoi shkurtimisht strukturën dhe përmbajtjen e Kodit si dhe të Kornizës Vet-vlerësuese e cila 
përmban një set treguesish të verifikueshëm për përmbushjen e secilit standard.  
Të tjera takime do të organizohen në vijim me qëllim promovimin, ndarjen e eksperiencës dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal në zbatimin e 
këtyre mekanizmave vetërregulluese dhe llogaridhënës për sektorin jofitimprurës. Lexo më shumë  

Zhvillimi i mekanizmave vetërregulluese dhe llogaridhënës për 

sektorin jofitimprurës - Shkëmbim eksperience  

me organizata nga rajoni  

Gjatë një serie sesionesh informuese me studentë të 
Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër mbi vullnetarizmin 

dhe qytetarinë aktive - Zyra Rajonale Shkodër 

Rrjeti i OJF-ve për Mbrojtjën e Pyllit të Sodës, në vijim të 
peticionit dhe në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe 
banorë të zones mori pjesë në një aksion ndërgjegjësues 

për pastrimin dhe vendosjen e koshave të mbeturinave në 
zonë.  - Zyra Rajonale Vlorë 

Nga takimet e Rrjetit Pakti për Zhvillimin e Rinisë 
Shkodër për të koordinuar dhe diskutuar me 
organizatat dhe institucionet mbi ofrimin e 

shërbimeve për të rinjtë - Zyra Rajonale Shkodër 

Zyrat Rajonale kanë ofruar një seri shërbimesh Help Desk për OJF-të lokale duke i asistuar në regjistrimin në platforma të ndryshme që mundësojnë rrjetëzimin e organizatave dhe 
bashkëpunimin me partnerë,  si dhe kanë lehtësuar takime e aktivitete të organizatave si online edhe në mjediset e Qendrës Burimore. Po ashtu kanë asistuar OJF-të për 

regjistrimin në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP) si dhe kanë identifikuar nevojat e OShC-ve në drejtim të  Standardeve të punës së tyre. Zyrat Rajonale Vlorë—Shkodër 

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

https://resourcecentre.al/monitoring-matrix-on-the-enabling-environment-for-civil-society-development-country-report-for-albania-2020/
https://resourcecentre.al/sq/shkembim-eksperience-me-organizata-nga-rajoni-mbi-ngritjen-dhe-zhvillimin-e-mekanizmave-veterregulluese-dhe-llogaridhenes-per-sektorin-jofitimprures/
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Fuqizim kapacitetesh  

Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e  

Akademisë 

Krahas leksioneve, si pjesë e Akademisë janë zhvilluar edhe sesione mentorimi dhe 

asistence në grupe dhe individualisht sipas nevojave të pjesëmarrësve në 

Akademi , duke i udhëzuar dhe asistuar në përmirësimin e politikave dhe 

procedurave të brendshme të tyre organizative, shkrimin e projekt propozimeve 
dhe njohjen me ndryshimet më të fundit në kuadrin ligjor të organizatave 

jofitimprurëse, si afekton organizatat dhe veprimtarinë e tyre dhe masat që duhen 

marrë nga çdo organizatë në respektim të ligjit.  

#Leksioni3  

"Menaxhimi dhe Zhvillimi Organizativ"  

#Leksioni4  

“Menaxhimin Financiar “ 

#Leksioni5 

“Shkrimin e projekt-propozimeve dhe menaxhimin e projekteve të 
BE-së”  

#Leksioni6 

Planifikimin Strategjik  

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1790488941110526?__cft__%5b0%5d=AZVAV5n6kvLgYFPmCuaVgaDf5FMG3HRXh_wP7qMbpslXRPejQ_3S5uryubj5LsOZYcLEPwaS84FQyxr3pLZpShtoyUYERNoiwICJITz3KDge0nlRagLDjBEdHQ300KBdfEs63W1HsflF575nPrOo7EfT56bck-oLj9Q8D8wWcj68Hq8gvp
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1811400085686078?__cft__%5b0%5d=AZVyH1sjfGwqIpCEgxefh3zdI4IsRuY0Wn9APv0anhCCMrsfUNLMZXZSK3N4VeQTGLNfOpQrH_neuHBKHTyh0sWLSit7NV49zIAm8kJWpWqGXwIHNqZgsST_8HcE0ueLtVmw398mZMtUyYcLMkaWopFZwJ7oFWeDfGjDq4HzkQ1KSTegaL
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1828468203979266?__cft__%5b0%5d=AZVR-wh3QYqowhZD-y3Z1pNq0wGHjtz-Lk34kKOzaqLJzboNwN7GklQcuUHgLknXiWWlsQggMoCbUtYycu0XkFVW1SeKL6EHRfnY0xiByIuJ89MumHFBDN2w8ZmKvRcr63pmFz684vI9PNv2dMCKsS-uqJ3izq5tBKWK_4HGto3nxw6QPN
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1828468203979266?__cft__%5b0%5d=AZVR-wh3QYqowhZD-y3Z1pNq0wGHjtz-Lk34kKOzaqLJzboNwN7GklQcuUHgLknXiWWlsQggMoCbUtYycu0XkFVW1SeKL6EHRfnY0xiByIuJ89MumHFBDN2w8ZmKvRcr63pmFz684vI9PNv2dMCKsS-uqJ3izq5tBKWK_4HGto3nxw6QPN
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1844392369053516?__cft__%5b0%5d=AZUnrWGNSGN_P3tlCEBUkvkSeApMfSF6WVdpPrNrNzVmdcOeTEkRHW6x_EtAFUMvowyM-jkWxQVwRGkK1du8F15MJSBAjl7DnTnA9jPySatr2GhNodzmPBhvIOgoWVWGdChDsjUyOqbYgGUtkW6He8ZSSN0_a_iZUEUuyBfGtGMRiT2Ynx
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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 234 përfaqësues të OSHC-ve nga qytetet Vlorë, Fier, Berat, Korçë, Kuçovë, Përmet, Sarandë, Pukë, Kukës, Lezhë, Malësi e madhe dhe 
Gjirokastër morën pjesë në trajnime rajonale dhe rritën më tej njohuritë e tyre në temat:  

 Ngritja e Fondeve, Crowdfunding dhe të tjera burime alternative finncimi;  

 Matja dhe Vlerësimi i Impaktit;  

 Komunikimi efektiv dhe përdorimi i Medias Sociale;  

 Përgatitja e videove dhe materialeve promovuese në mbështetje të punës së OSHC-ve.  

Qendrueshmëria financiare, rritja e vizibilitetit dhe imazhi publik si dhe matja e impaktit të veprimtarisë së sektorit, mbeten ndër sfidat kryesore të 
OSHC-ve, ndaj dhe vijojnë trajnimet për tema të tilla që ndiqen me interes.  

Programe trajnimi mbi “Fiskalizimin” 

Prej 1 Janarit 2021 ka nisur zbatimi i Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit 

të qarkullimit”. Sipas ligjit që nga data 1 Korrik 2021, të gjitha faturat që do të lëshohen dhe 

pranohen ndërmjet tatimpaguesve (përfshirë OJF-të), do të duhet të jenë Fatura Elektronike 

dhe të shkëmbehen vetëm nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave.  

Nisur nga numri i madh i kërkesave dhe interesi për këtë çështje, gjatë muajit qershor Qendra 

Burimore dhe Partnerët Shqipëri zhvilluan një seri trajnimesh mbi Fiskalizimin me 

pjesëmarrjen e 130 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga mbarë vendi. Kuadri 

ligjor dhe procesi i fiskalizimit, duke u ndalur konkretisht në hapat e tij si dhe elementët e 

nevojshëm për Fiskalizimin ishin çështjet kryesore të trajtuara gjatë trajnimeve.   

Për më shumë gjeni këtu një përmbledhje të pyetjeve më të shpeshta dhe çështjeve kryesore 

të Fiskalizimit  

https://bit.ly/3cVqCyk
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Kuadri ligjor dhe rregullator mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit 

të terrorizmit për sektorin jofitimprurës në Shqipëri 

Në kuadër të nismës edukuese, promovuese dhe advokuese, 
ndërmarrë prej disa muajsh nga Partnerët Shqipëri për përfshirjen 
efektive të shoqërisë civile në debatin për parandalimin e pastrimit të 
parave dhe luftën ndaj financimit të terrorizmit (AML/CFT), si dhe për 
të parandaluar kufizimet ndaj OSHC-të në emër të AML/CFT, PSh ka 
përgatitur dhe publikuar një seri materialesh promovuese dhe ka 
organizuar disa tryeza të rrumbullakëta me OShC-të për këto çështje.  
Ndërkohë ka filluar dhe hartimi i metodologjisë së vlerësimit të riskut 
për organizatat jofitimprurëse përmes një procesi të strukturuar dhe 
pjesëmarrës me institucionet shtetërore dhe grupet e shoqërisë 
civile. 
 
Përgjatë marsit 2021, Partnerët Shqipëri kanë zhvilluar një sërë 
tryezash dhe diskutimi mbi “Kuadri ligjor dhe rregullator mbi 

parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit për sektorin jofitimprurës në 
Shqipëri” në nivel lokal. Për më tepër është organizuar dhe një workshop rajonal ku organizata të shoqërisë civile 
nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë ndanë eksperiencat rreth angazhimit të tyre në analizën 
e riskut për sektorin e OJF-ve dhe bashkëpunimin me Agjensitë e Inteligjencës Financiare në vendet respektive. 
Lexoni më shumë mbi këtë iniciativë 

Pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi 

midis organizatave të shoqërisë civile në të gjithë vendin, në 

qershor, u lançua Kodi i Standardeve (KS) për Organizatave 

Jofitimprurëse në Shqipëri. 

Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për 

sektorin, duke synuar të përmirësojë efektivitetin e punës së 

organizatave jofitimprurëse, mirëqeverisjen, transparencën dhe 

llogaridhënien.   

Konceptuar si kontribut i sektorit për sektorin, Kodi është një 

praktikë e ngritur dhe bazuar në përvoja dhe modele 

ndërkombëtare e rajonale të standardeve për organizatat e 

shoqërisë civile sikurse ajo e Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të 
Shoqërisë Civile (BCSDN) dhe Standardit Global për 

Përgjegjshmërinë e OSHC-ve. 

Grupi i punës i përbërë nga 16 organizata të shoqërisë civile, 

punuan dhe përshtatën më tej Kodin e Standardeve me dinamikën e zhvillimit të 

sektorit jofitimprurës në Shqipëri dhe hartuan Kodin e Standardeve si dhe një kornizë 

të zbatimit që mundëson monitorimin dhe vet-vlerësimin e organizatës.     

Për më shumë informacion, njihuni me:  

Dokumentin e plotë të Kodit  

 Organizatat anëtare (pjesë e grupit 

nismëtar) si dhe strukturat zbatuese  

 Procesin e anëtarësimit  

http://partnersalbania.org/News/parandalimi-kufizimeve-per-ojfte-ne-emer-te-aml-cft/
https://bit.ly/3h6bL6U
https://bit.ly/3du14ss
https://bit.ly/362QmoO
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Edhe këtë vit Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri po përgatit Raportin Vjetor të 
Shqipërisë 2021. Struktura e Raportit Vjetor të vitit 2021 do të jetë e njëjtë me Raportin e vitit 
2020.   
 
Gjatë muajit prill 2021, Delegacioni i BE-së organizoi me organizatat e shoqërisë civile një 
konsultim tre-ditor mbi raportin Raportin Vjetor të Shqipërisë 2021. 
 
Rreth 100 pjesëmarrës, përfaqësuese te OSHC-ve, ndanë me Delegacionin e BE-së pikëpamjet 
e tyre dhe vlerësimin e performancës së vendit në fushat kyçe të demokracisë dhe të drejtave 
themelore, sundimit të ligjit, si dhe kapitujve të ndryshëm të acquis communautaire – korpusi i 
së drejtës së BE-së. Si pjesë e konsultimit, Qendra Kombëtare Burimore prezantoi të gjitha 
zhvillimet e muajve të fundit veçanërisht lidhur me kuadrin ligjor që afekton sektorin, ku vendin 
kryesor e zë Projektligji “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, problematikën në këtë 
drejtim si dhe mungesën e progresit në zbatimin e masave të Udhërrëfyesit të shoqërisë civile 
etj. Më tej, bazuar dhe në ftesën për dërgimin me shkrim të opinioneve, një informacion i 
zgjeruar mbi çështjet si lart i’u përcoll Delegacionit të BE-së nga Qendra Burimore.   
 
Çdo vit, Komisioni Evropian miraton dokumentin e tij strategjik për zonën e zgjerimit. Ai 
vlerëson progresin e secilit vend dhe përcakton rrugën e mëtejshme, si dhe rekomandimet për 
vitin e ardhshëm.  Raporti pritet të bëhet publik në vjeshtë të këtij viti. Lexo më shumë  

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të Komisionit Evropian 2021 për Shqipërinë 

Takim me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mbi Udhërrëfyesin 2019-2023 

AMSHC me mbështetjen e zyrës së Kryeministrit si dhe asistencës së përfaqësuesve të 
Delegacionit të Bashkimit Evropian realizoi disa takime me OSHC në Tiranë, Berat dhe 
Pogradec në kuadër të një fushate ndërgjegjësimi për Udhërrëfyesin 2019-2023 dhe 
promovimin e tij. 

Në takimin që u mbajt në Tiranë, Qendra Burimore ngriti një seri shqetësimesh lidhur me (mos) 
realizimin e masave të Udhërrëfyesit megjithëse kanë kaluar dy vite nga hartimi i tij dhe pjesa 
më e madhe e masave do të duhej të ishin realizuar. Edhe në masat për të cilat ka filluar puna 

Takim online për prezantimin e draftit “Udhëzues për Pjesëmarrjen e Publikut në Veprimtarinë e 

Kuvendit”  

Në vijim të procesit konsultues me OSHC për hartimin e këtij Udhëzuesi, Kuvendi i Shqipërisë 
zhvilloi një takim on-line me qëllim prezantimin e draft dokumentit të rishikuar pas dërgimit të 
komenteve nga OSHC-të.  
 
Qendra Kombëtare Burimore ka qenë pjesë e këtij procesi e në bashkëpunim me IDM përpara 
disa muajsh organizoi edhe një konsultim me pjesëmarrjen e 21 OJF-ve, komentet e sugjerimet 
e të cilave iu përcollën Kuvendit. Pas marrjes së draftit të dytë, konstatuam që një pjesë e 
sugjerimeve lidhur me terminologjinë, regjistrin për peticionet, platformën e konsultimit dhe 
aksesin si OJF, formatet e kërkesave për Kuvendin, etj. janë marrë parasysh.  
 
Ndërkohë mbetet shqetësim mosadresimi i disa çështjeve lidhur me afatet e konsultimit, 
reflektimi i feedback-ut dhe kthimi i përgjigjeve etj, të cilat u bënë prezente sërish në takimin me 
Kuvendin nga ana e Qendrës Burimore. Kuvendi do ndajë së shpejti draftin e rishikuar.   
 
Për të gjitha OSHC-të e interesuara për të dhënë mendimin e tyre, UDHËZUESI gjendet ende në 
Platformën on-line të konsultimit publik të Kuvendit.  

si në rastin e Ligjit për Regjistrimin e OJF-ve, qasja ka qenë jo përfshirëse për OSHC-të si grup interesi i prekur drejtpërsëdrejti prej tij. Në kushtet 
kur nuk ka progres në mjedisin mundësues për organizatat e shoqërisë civile, çka është dhe qëllimi në vetvete i Udhërrëfyesit, dhe kur mbeten 
edhe afro dy vjet për zbatimin e planit të këtij dokumenti strategjik për sektorin, do ishte e nevojshme të bëhej një prezantim nga ana e Qeverisë 
mbi situatën për realizimin e secilës prej masave dhe planit për hartimin e tyre në vijim.  

Si pjesë e diskutimeve nga NRC, por edhe pjesëmarrës të tjerë ishte mungesa e funksionimit të KKSHC dhe nevoja për përmirësim të përfaqësimit 
dhe punës së tij në marrëdhënie me qeverinë dhe sektorin. Ngritja e strukturave monitoruese për zbatimin e Udhërrëfyesit, hartimi i raporteve 
vjetore të monitorimit, caktimi i personave të kontaktit në çdo institucion, kuadri ligjor mundësues për OJF-të, për Vullnetarizmin dhe nxitjen e tij, 
procesi i përfshirjes së OJF-ve në procesin e anëtarësimit si dhe në punën e Këshillit të Integrimit, etj ishin disa nga masat që u cituan si të 
parealizuara si pjesë e diskutimit.  

https://eeas.europa.eu/delegations/albania/96548/node/96548_sq
http://konsultimi.parlament.al.
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Lançohet platforma e parë në Shqipëri për mbledhje fondesh nga publiku: www.Smile.al 

Java e Demokracisë Vendore 2021 “Viti i angazhimit qytetar” 

Java e Demokracisë tashmë është kthyer në eventin dedikuar debatit dhe 
diskutimeve mbi demokracinë vendore, qeverisjen e duhur lokale, aktivizmin 
qytetar, shoqërinë civile, etj. 

Aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj Jave në qershor 2021, sollën bashkë të rinj e 
studentë, mësues, aktivistë dhe vullnetarë, grupe informale, organizata me bazë 
në komunitet, organizata më të konsoliduara e me eksperiencë si dhe ekspertë të 
shoqërisë civile dhe fushave të ndryshme për të kontribuar me pikëpamjet, për të 
ngritur shqetësimet dhe dhënë propozimet e rekomandimet e tyre.  

Roli i angazhimit qytetar në trajtimin e çështjeve të rëndësishme ishte emëruesi i 
përbashkët i aktiviteteve të #LDW2021 e cila shërbeu veç të tjerash si një 
platformë për ndarjen e njohurive, përmes të cilës LevizAlbania ka mundësinë t’u 
japë zë arritjeve, të shpërndajë produkte e të tregojë mbi aktorët e angazhuar të shoqërisë civile. Lexoni më shumë 

Çdo organizatë jofitimprurëse (OJF) tashmë ka mundësinë të prezantojë në platformë projekte 
në fushat e përcaktuara dhe pas përzgjedhjes nga ekspertët përkatës sipas kritereve të 
vendosura, projektet fituese do të lançohen zyrtarisht në platformë duke i bërë thirrje publikut 
për të kontribuar me fonde ose të bëhen pjesë si vullnetarë.  

Për herë të parë në Shqipëri, platforma novatore www.Smile.al do të mundësojë mbledhjen e 
fondeve nga të gjithë personat kudo ku ndodhen në botë për projekte me kontribut social.   

Platforma www.Smile.al është një iniciativë e Fondacionit Credins zotëruar 100% nga Credins 
Bank, dhe vjen si një nismë e drejtuesve të Bankës për të motivuar njerëzit të kontribuojnë në 
zbatimin e projekteve të nevojshme për zhvillimin dhe mirëqënien e shoqërisë shqiptare.   

Fondacioni Credins vjen në partneritet strategjik me disa prej institucioneve më të njohura në 
fushën e përgjegjësisë sociale në vend si: Partners Albania for Change and Development, 
Vodafone Albania Foundation dhe Grant Thornton Albania. Lexo më shumë 

Javët e Evropës 2021 

Gjatë muajit maj, Delegacioni i Bashkimit Evropian organizoi Javët e Evropës 2021 në një format 
ndryshe këtë vit.  

Programi përmbante një seri aktivitetesh, takimesh e eventesh shkëmbimi me pjesëmarrjen e 
gjerë të qytetarëve dhe komuniteteve lokale, institucioneve qeveritare, organizatave të shoqërisë 
civile dhe partnerëve të tjerë në një ekspozitë udhëtuese 21 ditore nga Veriu në Jug të vendit 
rreth BE-së, politikave dhe vlerave të saj, ndihmës së saj financiare për Shqipërinë së bashku me 
Shtetet Anëtare të BE-së. Lexo më shumë 

https://www.levizalbania.al/sq/lajme/java-e-demokracise-vendore-2021-nga-31-maj-deri-ne-5-qershor
https://smile.al/
https://smile.al/
https://bankacredins.com/lajme/lancohet-platforma-e-pare-ne-shqiperi-per-mbledhje-fondesh-nga-publiku-smile-al/
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/98066/european-union-delegation-celebrates-europe-weeks-2021-series-special-events-throughout_al
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Dita Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë - IDAHOT 2021 në Shqipëri 

Java e IDAHOT në Shqipëri u organizua nga data 14 deri në 25 maj nëpërmjet nismave të 
ndryshme të rritjes së vizibilitetit dhe ndërgjegjësimit që përfshijnë komunitetet dhe 
mbështetësit LGBTI dhe synoi të përdorë këtë mundësi për të përfshirë publikun e gjerë me 
anë të videove, shfaqjeve, fushatave dhe videove në internet, ekspozitave të fotografive, 
podcast-eve dhe flash mobs. Lexo më shumë mbi aktivitet  

 

Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë - 17 maj, u vendos si e 
tillë në vitin 2004 për të tërhequr vëmendjen ndaj dhunës dhe diskriminimit të përjetuar nga 
personat lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë dhe interseksualë .  Lexo më 
shumë 

Konferenca e OSBE mbi përpjekjet e përbashkëta për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore në 

Shqipëri  

Në datën 17 qershor, prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Zyra e 
Përfaqësuesit të Posaçëm dhe e Koordinatorit të OSBE-së për Luftën 
kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore organizuan në Tiranë, një 
konferencë për përpjekjet e përbashkëta për të luftuar trafikimin e qenieve 
njerëzore në Shqipëri.  

Në fokus të konferencës ishte promovimi i rëndësisë së partneriteteve dhe 
të qasjes shuminstitucionale për të fuqizuar bashkërendimin në trajtimin e 
trafikimit të qenieve njerëzore në rajonin e OSBE-së dhe në Shqipëri. 
Pjesëmarrësit në konferencë përfaqësues të institucioneve qendrore dhe 
vendore, të parlamentit, gjyqësorit, institucioneve ligjzbatuese, bashkësisë 
ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe të botës akademike diskutuan për 
rëndësinë e forcimit të një qasjeje të mbështetur te të drejtat e njeriut dhe 
te viktimat, në të gjitha veprimet kundër trafikimit. Lexo më shumë 

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0 

Në 31 Maj 2021 u organizua Konferenca 

Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0, nga Beyond 

Barriers - Përtej Barrierave PVN Albania dhe 

Qendra Progres Zhvillim.  

 

Konferenca solli së bashku rreth 100 

përfaqësues aktorë të rëndësishëm të 

institucioneve shtetërore në nivel kombëtar 

dhe vendor, organizatat e shoqërisë civile, 

përfaqësues të biznesit dhe qytetarët. 

 

Si pjesë e Panelit në Konferencë, Zj. Ariola 

Agolli, Menaxhere e Qendrës Burimore, 

diskutoi mbi vullnetarizmin në perspektivën e 

OSHC-ve: mjedisi (jo) mundësues, 

infrastruktura, kapacitetit, sfidat dhe 

mundësitë për zhvillimin e vullnetarizmit në 

vend! Për të gjithë të interesuarit, gjeni këtu 

edhe njëherë, Opinionin e plotë mbi kuadrin 

ligjor për Vullnetarizmin në Shqipëri.  

 

Në bashkëpunim me Beyond Barriers - Pertej 

Barrierave dhe organizata të tjera pjesë e 

iniciativës për zhvillimin e vullnetarizmit në 

Shqipëri, Qendra vazhdon të mbetet e 

angazhuar për avancimin e dialogut në 

sektor dhe me institucionet për një mjedis 

më mundësues. Për më shumë rreth 

Konferencës  

https://www.coe.int/sq/web/tirana/-/celebrating-international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-in-albania-17-may
https://www.coe.int/sq/web/tirana/-/celebrating-international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-in-albania-17-may
https://www.osce.org/sq/presence-in-albania/489842
https://www.facebook.com/PertejBarrierave
https://www.facebook.com/PertejBarrierave
https://www.facebook.com/PvnAlbania/?__cft__%5b0%5d=AZWy6X0oUA6C0ZUcVMmrk_YPW4NSmUGCAAcnkZofy-svFJ64H6ljvnOc_Pbkims2vQUMS66FV85N35-CIPZQCDei2bnlcoGStMjIRtMfycwb-JtcgzBGe_lFilal6Z7xnjjZeVQbMmxuV8GIMa36Rk2zGH3N7n1ErSnObAWP_3Au0w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cpd.qpzh?__cft__%5b0%5d=AZWy6X0oUA6C0ZUcVMmrk_YPW4NSmUGCAAcnkZofy-svFJ64H6ljvnOc_Pbkims2vQUMS66FV85N35-CIPZQCDei2bnlcoGStMjIRtMfycwb-JtcgzBGe_lFilal6Z7xnjjZeVQbMmxuV8GIMa36Rk2zGH3N7n1ErSnObAWP_3Au0w&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/3wOQ5kM
https://www.facebook.com/vullnetarizmipikeal/posts/4387905034610767?__cft__%5b0%5d=AZWo_XX_y_qdD5M6inh1HVZIMReCPykipjmOKhP94oi7bLczhCn3uOFIQ0_cktigpNWE-1cX6UAmuGPCX5aKO8RHagU4gSDCtcHtAMyp43uXO_tfDULE2Ej8-EYmRwfKhzZ80_uG5l6apILApYKOCcW0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vullnetarizmipikeal/posts/4387905034610767?__cft__%5b0%5d=AZWo_XX_y_qdD5M6inh1HVZIMReCPykipjmOKhP94oi7bLczhCn3uOFIQ0_cktigpNWE-1cX6UAmuGPCX5aKO8RHagU4gSDCtcHtAMyp43uXO_tfDULE2Ej8-EYmRwfKhzZ80_uG5l6apILApYKOCcW0&__tn__=%2CO%2CP-R
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Grupimi GREEN 27+ publikon raportin e opinionit të shoqërisë civile mbi Kapitullin 27 të procesit 

të negociatave të Shqipërisë me BE 

Në kuadër të përpjekjeve të OShC-ve për të  
kontribuar në përmbushjen e kushteve për të 
nisur procesin e negociatave me BE-në, 
kryesisht mbi Kapitulli 27 “Mjedisi dhe 
Ndryshimet Klimatike”  i cili është një nga 
kapitujt më kompleksë, Grupimi GREEN 27+ 
publikoi raportin “Këndvështrimi alternativ i 
progresit mjedisor, negociatat e Shqipërisë në 
BE dhe Kapitulli 27”. 

Partnerët kryesorë të Grupimit GREEN 27+: 
Qendra Burimore e Mjedisit (REC Shqipëri), 
Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe 
Rrjetëzim (EDEN), Instituti për Ruajtjen e 
Natyrës në Shqipëri (INCA) dhe Instituti i 
Kërkimeve Urbane (URI), janë angazhuar në 
zhvillimin e një programi mbështetjeje dhe 
rritje kapacitetesh për shoqërinë civile, duke 
synuar përmirësimin e procesit të integrimit të 

Konferenca Rajonale: "Ekonomia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm" 

Më 27-28 maj 2021, Qendra EDEN mbajti konferencën rajonale online “Ekonomia e Gjelbër dhe 
Zhvillimi i Qëndrueshëm”, organizuar me një sërë panelesh e diskutimesh nga pjesëmarrës të të 
gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor.  

Rreth 30 panelistë në sesionet e dy ditëve të konferencës ndanë pikëpamjet dhe përvojën e 
tyre dhe diskutuan mbi përfshirjen e OShC-ve në tranzicionin në një ekonomi të gjelbër; nxitjen 
e rrjetëzimit të aktorëve, OSHC-ve dhe të rinjve për të përmirësuar mjedisin dhe mekanizmat 
për dialog shtet-civil në të gjitha nivelet; ndërtimin e urave të iniciativave të ardhshme për 
zhvendosjen e gjelbër të rajonit; rritjen e  ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e mbrojtjes 
së mjedisit, ekonomisë së gjelbër, sipërmarrjes së gjelbër dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Për 
më shumë ndiqni live aktivitetin këtu  

Zj. Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës Burimore, moderatore e panelit mbi rrjetëzimin e OSHC-
ve mjedisore për një rajon të qëndrueshëm, lehtësoi diskutimet mes penalistëve dhe 
pjesëmarrësve. Mbështetja dhe asistenca e rrjeteve të OSHC-ve është prej dy vitesh tashmë një 
ndër komponentët e aktiviteteve të Qendrës Burimore që synon fuqizimin e tyre dhe advokimin 
në fushat ku veprojnë.  

Konferenca Rajonale “Rinia dhe Ndërtimi i Paqes në Tiranë” 

Në 11 dhe 12 maj,  RYCO dhe UNFPA Shqipëri organizuan në Tiranë 
Konferencën “Rinia dhe Ndërtimi i Paqes në Tiranë”.  

Konferenca synoi fuqizimin e  të rinjve në vendimmarrjen publike që ndikon 
në jetën e tyre, si dhe  forcimin e tyre për të qënë një faktor kryesor në 
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e mjediseve të sigurta dhe paqësore në 
komunitetet e tyre . 

Konferenca solli se bashku rreth 100 pjesëmarrës, përfaqësues të gjashtë 
qeverive të Ballkanit Perëndimor, organizata ndërkombëtare, shkolla të 
mesme, organizata të shoqërisë civile dhe të rinj. Lexo më shumë 

Shqipërisë në BE, duke nxitur dialogun midis 
institucioneve qeveritare dhe OShC-ve mbi 
legjislacionin mjedisor.  Me mbështetjen e 20 
organizatave mjedisore nga i gjithë vendi, 
programi i parë pilot është një kontribut i 
ngritur për procesin, duke zhvilluar dhe 
artikuluar pozicionin e OShC-ve në negociatat 
BE-Shqipëri, në lidhje me temat e Kapitullit 
27. Për tu njohur me gjetjet e raportit lexoni 
këtu 

https://www.eden-al.org/index.php/en/news/724-the-regional-conference-on-green-economy?fbclid=IwAR0YdRVtJE06-vsyR99LdD1USGDW790B5XIILS91vFmXiBwhIerRZ8CJ7XU
https://www.eden-al.org/index.php/en/news/724-the-regional-conference-on-green-economy?fbclid=IwAR0YdRVtJE06-vsyR99LdD1USGDW790B5XIILS91vFmXiBwhIerRZ8CJ7XU
https://www.rycowb.org/?p=10286
https://drive.google.com/file/d/1ypf1Ki87LvmoBU8YXXTa7MX2DvMJ29k6/view?fbclid=IwAR3GdwlmH4mDSEkxTySUhZlbrcrasDyuPn6C5uQ_w9GngZvNDvgtCCJhGMs
https://drive.google.com/file/d/1ypf1Ki87LvmoBU8YXXTa7MX2DvMJ29k6/view?fbclid=IwAR3GdwlmH4mDSEkxTySUhZlbrcrasDyuPn6C5uQ_w9GngZvNDvgtCCJhGMs
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Aktivitete rajonale TACSO 3 

Gjatë dy muajve të fundit, EU TACSO 3 ka vijuar organizimin e një serie 
aktivitetesh online në kuadër të programeve për forcimin e kapaciteteve të 
organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia.  

Të drejtat e njeriut dhe integrimi gjinor, si të tregosh një histori, vullnetarizmi 
dhe ndryshimet shoqërore, standardet e cilësisë dhe parimet e 
mirëqeverisjes për rrjetet rajonale të OSHC-ve dhe bashkëpunimi midis OShC
-ve dhe institucioneve shtetërore ishin temat e trajnimeve të organizuara. Për 
më shumë informacion mbi trajnimet dhe aktivitete të tjera të EU TACSO 3 
lexoni këtu 

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

për zhvillimin e shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi 

Më 28 prill, u organizua takimi i tretë koordinues mes Qendrave Kombëtare Burimore në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, përfaqësuesve të DG 
NEAR dhe Delegacioneve të BE-së. 

Prezantimi i aktiviteteve dhe nismave të ndërmarra nga Qendrat për rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve, nevojat për njohuri të reja dhe shkëmbim 
përvoje rajonale dhe ndërkombëtare si dhe aktivitete për promovimin e mëtejshëm të Udhëzuesit të BE-së për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, 
ishin ndër çështjet kryesore të diskutuara përgjatë takimit. Përfaqësues të Qendrës Burimore në Shqipëri kontribuan në diskutimet për çështjet si 
më lart, si dhe prezantuan e ndanë me kolegët zhvillimet më të fundit të shoqërisë civile në vend. Lexo më shumë  

#EUSES2021 European Social Economy Summit  

Në datat 26 dhe 27 maj, u organizua Samiti Evropian i Ekonomisë 
Sociale #EUSES, një Konferencë Dixhitale e organizuar bashkërisht 
nga Komisioni Evropian dhe Qyteti i Mannheim. Konferenca 
synonte forcimin e ekonomisë sociale në Evropë dhe shfrytëzimin e 
kontributit të saj në zhvillimin ekonomik, përfshirjen sociale si dhe 
tranzicionet e gjelbërta dhe dixhitale. Diskutimet me 3000 
pjesëmarrës, 600 të ftuar dhe mbi 80 sesione u përqendruan në 
tre dimensione si dixhitalizimi i Ekonomisë Sociale, inovacioni 
(social), bashkëpunimi ndër-shtetëror dhe ndër-sektorial.  

Pjesë e dy paneleve në Konferencë ishin dhe përfaqësues të 
Partnereve Shqipëri Zj. Juliana Hoxha dhe Zj. Klotilda Kosta, 
respektivisht në panelet "Ndërmarrja Sociale në Ballkanin Perëndimor: mënyrat për të hapur 
rrugën e shpejtë drejt zhvillimit të qëndrueshëm" 

Diskutimet në këto panele e më gjerë theksuan nevojën për partneritet të zgjeruar dhe 
bashkëpunim midis aktorëve 
kryesorë në nivelin rajonal dhe 
Evropian, për të ngritur iniciativat në 
mbështetje të ndërmarrjes 
shoqërore dhe ekonomisë 
shoqërore. Lexo më shumë 

http://tacso.eu/
https://www.facebook.com/TACSO3/posts/10158331007398014
https://www.euses2020.eu/


12 

Parlamenti dhe Këshilli Evropian arrijnë marrëveshje për 14 miliardë euro IPA III 

Parlamenti dhe Këshilli Evropian miratuan Instrumentin e ri për Ndihmën e Para-
Anëtarësimit (IPA III), me një buxhet total mbi  14 miliardë €, për  Kuadrin 
Financiar Shumëvjeçar (MFF) 2021-2027.   

Ky instrument mbështet vendet kandidate dhe kandidatët e mundshëm në 
rrugën e tyre drejt përmbushjes së kritereve të pranimit në BE përmes reformave 
të thella dhe gjithëpërfshirëse. Për më shumë  

Sondazhi i opinionit publik “Besimi në Qeverisje 2020” 

Është publikuar edicioni i tetë të sondazhit të opinionit publik “Besimi në Qeverisje 2020”, i realizuar nga  Instituti 
për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2020 në të 61 bashkitë e vendit . Qëllimi 
kryesor i sondazhit është të shqyrtojë perceptimet dhe qëndrimet e publikut për çështje të tilla si besimi tek 
institucionet publike, transparenca dhe llogaridhënia institucionale, korrupsioni, niveli i angazhimit të qytetarëve 
në politikë-bërje  dhe vendimmarrje, kënaqshmëria me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimi i ligjeve dhe 
politikave jodiskriminuese.  

Edhe pse 38% e të anketuarve besojnë se sugjerimet që vijnë nga shoqëria civile merren në konsideratë, 65% 
mendojnë se dëgjesat publike vendore janë ngjarje formale. Ndërkohë, 35% janë dakord me pohimin se 
këshilltarët e bashkisë përfaqësojnë komunitetin dhe mbrojnë interesat e qytetarëve. Lexoni raportin e plotë 

Freedom House publikon raportin "Vendet në Tranzicion 2021” 

Raporti nënvizon rënie për mjedisin mundësues të shoqërisë civile dhe 
medias së pavarur gjatë 2020.  

Mos përfshirja e OJF-ve në politikëbërje, qëndrueshmëria financiare dhe 
shqetësimet mbi kuadrin ligjor e fiskal mbeten ndër sfidat kryesore të 
sektorit. Si pjesë e raportit përmenden dhe nismat ligjore të vitit të fundit të 
projektligjit “Për regjistrimin e OJF-ve", ligjit “Për regjistrin qendror të 
llogarive bankare” etj. shqetësimet e organizatave të shoqërisë civile mbi to, 
reagimi i tyre, dëgjesat publike me institucionet si dhe rekomandimet e 
dhëna!  Lexoni raportin e plotë  

Forumi i shoqërisë civile & Think Tank: Rruga për në Berlin 

Më 1 - 2 qershor 2021, Instituti Aspen Gjermani, në bashkëpunim me Shoqatën e 
Evropës Juglindore dhe mbështetur nga Zyra Federale e Jashtme Gjermane, organizoi 
Samitin e Berlinit për Ballkanin Perëndimor “Forumi i Shoqërisë Civile & Think Tank: 
Rruga për në Berlin”. 

Gjatë dy ditëve diskutimi në panele e grupe pune, përfaqësuesit e shoqërisë civile nga 
Ballkani Perëndimor evidentuan një sërë problemesh me të cilat përballet rajoni. 
Përfaqësues të qeverisë gjermane, Komisionit Evropian dhe institucioneve të tjera të BE 
dhe rajonal ishin gjithashtu të pranishëm në forum. Ekspertët dhe aktivistët e shoqërisë 
civile, shkëmbyen praktikat më të mira dhe zhvilluan rekomandime konkrete të 
politikave, mbi tema si Agjenda e Gjelbër dhe e Ndërlidheshmërisë, promovimi i 
demokracisë, dixhitalizimi, liria e medias dhe të drejtat e pakicave.  

Lexo më shumë mbi Rekomandimet e Politikave nga Forumi 

https://bit.ly/3ckF0zU
https://idmalbania.org/
https://idmalbania.org/
https://idmalbania.org/public-opinion-poll-trust-in-governance-2020/?fbclid=IwAR3J5srygtuyW5AYuyxFxYR8mEc4ZmmS9WRQ6RnvZLWXsyg6tU-YR4LSzgQ
https://bit.ly/2SgBC21
https://www.aspeninstitute.de/events/civil-society-think-tank-forum-ii-berlin-2021/
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https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1859268684232551?__cft__%5b0%5d=AZWGfltFCClqxHWjErnVdojBthoF01TkxAlqWbDxtQzhkIKt1Ds_odBxorM4lug95cWvXL7pD27dGMeOjTqxUFpEptHXj_ZI36LD2VX9y6hRIJ3qCUWH9aDRt1gvrzCPLEzRTnItDCjSHRd8k0CZAMdKwaCVSvg6_Wl7TxdlGxYQC80LVW
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1836260503200036?__cft__%5b0%5d=AZVq74jTV7BMDOrWTe6OgMtawIxTSnmo3IBpJlSbHROpectJotzPHrdQUZDyECW_cCb537a42PXCDMwUalCAEEdNlleNnTP2FAuqnOLw3DMJVhEj5u8LTJBTBz3PJCuL3g_vlD9mVWHOuHirT9thoHhCnmNQvzXVE_14-XwUoMQzFEJErz
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1851833384976081?__cft__%5b0%5d=AZUxYKF112lFw35jtY3CRaHs-qbtBxexVWvYq7jrObGT1CDB3bUZjqRq9G0ck_T7O4lUqzjO8HB4o9dW3P8uD6gZ58JXt6HP2us_0EdYWaTqj4nmCoBxGbLpx1-ttRGMFp28HZMuJXLb9NUlGCKGZ_kJOi0-q5OxpZ8yIOqjKQMdZp5bzf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1839245486234871?__cft__%5b0%5d=AZWGafClRDwiPSayVJV6y6pRyNYz_GB0Fqx2ni0wiGGZAGa6GTYzmBZT7ISCy27w6nbMQCVlVqxd-XH52fMP6lON51hZfb9qIHLUgTicBmczdkUkLyxPtGRzJ99pREgneyd9c-WD3Do6UD2g42BVbqhht7tecCXB3OouQmJfk7VNqQ5J1i
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1859377124221707?__cft__%5b0%5d=AZXTvIHV-fF-UBtk_bMtKQ9NVsEB2Oqwa0LEjOAgYZ7YAYc8mPCxTEofr61FoDXTHrjzwn80HtcYnWRtGvV1CPatA2MrmdzryN2TwPW8oF62V2f2TAz0Yf3gBRcg4e-qYDlrpvEXT2loidNqkkxvV1TEcCg88h-kSky-_gyZt3zpi-tfLH
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1857831801042906?__cft__%5b0%5d=AZUdn4-35iJv8ENL6OXTL406VJc1BG96ovZERUFwfbC7OWVEF0Qpn1a2gxMrK6XMFiHWZskdgotAL8Dr0TGIlCQ6m_MQB73VLvXYyVx_ATFuJLArH1J5QqJuc4P9J4JGgCf5RTrrNaNnaPCcBqQCG31xDYIz-HkRInbkZdCgMSDuErxxOS
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1834042560088497?__cft__%5b0%5d=AZUhu6ubgG12e4DAlQtZECqE7orSfxIwF41x6yDfYZO2HM9VIjiCLp7NM8OzWBfnUwBc_SO7-pzT-4AEyU1Y2HisjIYqw6QRdpQgKToauUi5GqYyxCQkC5_J-llEq78bxuHyl6p9DPEsEcwhcF8OMO9gEWf1ji5FlUTdP76Oe-rXFj13zL
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1826590124167074?__cft__%5b0%5d=AZUvFo1eC9CRhznByWKzuiCy9FFvYjH9wrMhuplYizx09lTWJSUK_At_EUJfL9m5X12SbPw3cz-x-RtFa90QYiwxFjpcwSVDmdHL9rs6-mv6Lhhm7WK0TJqh0w6cbmJAdybeDEvyYgtHaeZ_ke4Mnza8FARJbhj2s71JbP1Q7ZNCypkbIx
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1836986789794074?__cft__%5b0%5d=AZVfTVFuCWe2ZMSbMcdlH58rkvIKuMlmNVrohXhNg7WoH-tkEcs05SI7j7sT6u0v64IIRtwwg1LXMWqQlUYI-5CkFZuKhVVliX94ryYfOIiib4aZYJdZx3OyWwL17MdHxYp9et8CI8yByVzfE2wT3zo92L4IQ7VBsXXSAuCFfVcRqzBGoQ
https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/348
https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/347
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1830856267073793?__cft__%5b0%5d=AZVxgt4CLa3BV0c6glFl6gVLhvks58qF9yNu0frqCJJCQTTNriaoiwwSZn__4LW0YWB2zzNAsd5aqITOI2siY6a4_BsTadHZrvNq5pLVJWdDtUV-0mxMUxM74_4Xrq5pmnDql0HENlDDufjK02_bCW2P09WLxMhIV4374MDcYei9mDQjNG
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1830696010423152?__cft__%5b0%5d=AZWGz12WFXmh_8V0D37VsCiXZQtVvsqHWs32twJ-jYFrsskc7nm-DFBERiquQhI0BT818rrt-yvkd3rQGwIyK69DWUhe0MjF295RsiDNBb0V8BCOYne9_1rWE4UuU05L5bTjh9MqiUCp0msZeMumjfSLvdkVpaNV2y-5XVDjskq1gv70Td
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1826696774156409?__cft__%5b0%5d=AZV3YixE7UNkNEc-OTX0CV12YSjEAqi03X0kbwd_6oNTtFObSQec8fdmvUpetkgy6jEJvQTIcLujIFCyT9NpmrsIK1WbfREtTYWTnDmE1U_aQIKBNUEDUpz1dImoSO-2zGsY311laobDolC8xTcKSU83pUGgJIzIJhhGxVm4_Y-LED7v1j
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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 

Korrik 2021 

 

 

  Gusht 2021 

 

 

Shtator 2021 

 

 

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

NA KONTAKTONI :  
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