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Gazetë Tremujore 

Shtator 2021 Edicioni Nr. 10  

NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Program trajnimi “Kuadri fiskal për OJF-të – 
Procedurat e rimbursimit të TVSH-së” 

Takim Kombëtar Konsultimi dhe Validimi 
mbi Vlerësimin e Nevojave të OSHC-ve në 
Ballkanin Perëndimore të TACSO 3  

Konferenca “Përgatitja për Negociata: Nevoja 
për Kapacitete” 

Takim prezantues dhe informues midis 
përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe 
Kryetares së re të Komisionit për Çështjet 
Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat 
e Njeriut civile   

Forumi i 8-të i Ballkanit Perëndimor për 
Shoqërinë Civile   

Forumi i 8-të i Ballkanit Perëndimor për 
Shoqërinë Civile   

Ceremonia e Çmimit të BE-së për Integrimin e 
Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi  

Erasmus+ në xhepin tuaj !  

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Direktoria e OJF-ve 

Shërbime Help Desk 

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri  

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

Takim prezantuese për raportin vjetor të 
Matricës së Monitorimit të Mjedisit 
Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të 
Shoqërisë Civile 2020  

Reflektime Rajonale dhe Globale mbi 
Përgjegjshmërinë e OShC -ve në Ballkan 

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri 
dhe eksperienca e zhvillimit të tij, pjesë e 
gazetës së Standardit Global për 
Përgjegjshmërinë e OSHC-ve  

Akademia e OJF-ve 

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 17/08/2021, hyri në fuqi Ligji Nr. 80/2021 “Për 

regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”. Që 

nga momenti që nisma ligjore u bë publike në 

Regjistrin Elektronik për Njoftimin dhe 
Konsultimin Publik më 10 qershor 2020, nga ana 

e Ministrisë së Drejtësisë, e deri në miratimin në 

Parlament më 24 qershor 2021, procesi u 

shoqërua nga një debat i nxehtë midis sektorit 

jofitimprurës dhe institucioneve në nivel ekzekutiv 

e më pas legjislativ.  

Sikurse është bërë e ditur në të gjitha deklaratat 

publike të sektorit gjatë kësaj periudhe, në thelb 
iniciativa ligjore është përshëndetur pasi prej 

vitesh tashmë krijimi i regjistrit elektronik për 

organizatat jofitimprurëse në vend ka qenë një 

kërkesë e përsëritur nga vetë sektori. Pavarësisht 

kësaj, mungesa e konsultimit të duhur dhe në 

kohë me sektorin dhe ekspertë të fushës, përfshi 

edhe atë të teknologjisë së informacionit, patën si 

produkt një projektligj tejet të debatueshëm.  

Kritikat e sektorit kanë qënë gjithmonë dy 

planëshe, lidhur si me procesin konsultues dhe 

transparencën e tij, veçanërisht për atë pjesë të 

procesit që udhëhiqej nga qeveria, e po ashtu 

edhe me përmbajtjen e ligjit.   

Projektligji fillestar ka patur problematika të 

rëndësishme në aspektin parimor legjislativ ashtu 

dhe në atë funksional e teknik. Ai kishte një seri 
kontradiktash me kuadrin ligjor në fuqi si dhe 

mjaft paqartësi lidhur me institucionin përgjegjës 

për dizenjimin, financimin dhe manaxhimin e 

regjistrit si dhe afatet kohore për vënien e tij në 

funksionim. 

 Kjo paqartësi dhe 

moskoordinim institucional u 

theksua dhe nga qëndrimi i 

fundit i Këshillit të Lartë 
Gjyqësor (KLGJ) i cili u shpreh 

mbi pamundësinë e 

vendimmarrjes mbi përcaktimin 

e datës së funksionimit të 

regjistrit elektronik të OJF-ve për 

shkak të mungesës së fondit 

buxhetor të parashikuar nga 

Ministria e Financave për këtë 
qëllim. Për më shumë mbi 

qendrimin e KLGJ lexo këtu.   

Falë angazhimit dhe rezistencës 
së sektorit jofitimprurës, 
projektligji që prej prezantimit të 
tij e deri në miratimin në seancë 
plenare pësoi shumë ndryshime 
si rezultat i rekomandimeve të 
dhëna nga sektori dhe të marra 
në konsideratë nga ligjvënësit. 
Por pavarësisht kësaj, ligji ka 
ende një sërë çështjesh 
problematike të paadresuara si, 
kundravajtjet administrative 
(gjobat), procesi i çregjistrimit, 
aspekte të mbrojtjes së të 
dhënave personale etj, të cilat 
do të ndiqen nga OSHC-të në 
Gjykatë.   

http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-26-gusht-2021/
http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-date-26-gusht-2021/
https://resourcecentre.al/sq/njoftim-per-shprehje-interesi-per-anetaresim-ne-kodin-e-standardeve-per-organizatat-jofitimprurese-ne-shqiperi/
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Help desk 

Shërbime Help Desk 

Prej tre vitesh tashmë, Qendra Kombëtare Burimore përmes tre zyrave të saj në Tiranë, Shkodër dhe 
Vlorë ofron shërbimin help-desk onsite dhe online. Një tërësi informacionesh bazuar në kuadrin ligjor, 
studime e kërkime për sektorin, si dhe asistencë individuale onsite dhe online për OShC-të në të gjithë 
vendin është ofruar me kërkesë të organizatave në adresimin e nevojave të tyre.  

Ndër informacionet më të kërkuara përmendim procedurat e regjistrimit në gjykatë të një organizate të re jofitimprurëse, procedura e regjistrimit 
të pronarëve përfitues, procedura e fiskalizimit apo informacione mbi programet për ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve ofruara nga Qendra, 
thirrje dhe njoftime të ndara apo mbi evente publike të hapura për pjesëmarrje për OShC-të. 

Direktoria e OJF-ve 

Që në fillimet e saj në vitin 2001 Partnerët Shqipëri ka krijuar dhe manaxhuar 
Adresarin e OJF-ve, duke shërbyer si një qendër burimore informacioni për 
sektorin jofitimprurës, përfituesit e partnerët e tij.  

Ne vijim të kësaj pune dhe në përmbushje edhe të rolit të saj, Qendra 
Kombëtare Burimore ka publikuar në faqen e saj të internetit 

www.resourcecentre.al direktorinë e OJF-ve për ta bërë informacionin më të 

aksesueshme dhe në të njëjtën kohë duke ofruar më shumë mundësi rrjetëzimi 

e krijimi partneritetesh për organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në 

Shqipëri. Direktoria është duke u pasuruar e përditësuar me të dhëna e 

organizata të tjera.  Nëse dëshironi të jeni pjesë e saj dhe ju regjistrohuni në link  

Për më shumë informacion mbi Direktorinë e OJF-ve klikoni këtu.  

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

Gjatë takimit me Forumin e Pavarur të Grave të 
Novoselës për të dizenjuar një fushatë advokacie të 
përbashkët që adreson problemet e këtij komuniteti 

në Bashkinë e Vlorës – Zyra Rajonale Vlorë  

Takime online informuese me OJF-të lokale mbi Kodin e 
Standardeve - Zyra Rajonale Shkodër 

Gjatë forumit me organizata nga rajoni i veriut ku diskutuam mbi standardet aktuale të zbatuara nga OSHC-të dhe 
përputhshmërinë e tyre me Kodin e Standardeve - Zyra Rajonale Shkodër 

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri  

Me fillimin e zbatimit të Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri në korrik të këtij viti, Qendra Kombëtarë Burimore në 
cilësinë e Sekretariatit të Kodit, ka vijuar me një seri takimesh e aktivitetesh informuese e promovuese për Kodin dhe 
anëtarësimin në të. Interesi nga ana e organizatave ka qenë i lartë megjithatë për t ’iu bashkuar Kodit janë të shumta 

organizatat që shprehen që shikojnë si nevojë rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të organizatave dhe mbështetjen e tyre në ketë proces. Për të 
gjithë të interesuarit na shkruani tek info@resourcecentre.al 

Zyra Rajonale Vlorë  ka ofruar një seri shërbimesh help 
desk për OJF-të lokale, duke i udhëzuar mbi disa 

mundësi financimi dhe informim mbi thirrje projekt 
propozimesh i  si dhe pjesëmarrje në takime/
trainime online të fushës së tyre të interesit   

Gjatë një serie sesionesh informuese me të rinj 
aktivistë të Qendrës Rinore Vlorë dhe Këndit 

Amerikan për të diskutuar mbi përfshirjen aktive të 
të rinjve në proceset demokratike, advokaci dhe 

vullnetarizëm - Zyra Rajonale  Vlorë  

https://resourcecentre.al/sq/direktoria-e-ojf/
https://resourcecentre.al/sq/organizations-registration-form/
https://resourcecentre.al/sq/organizations-registration-form/
mailto:info@resourcecentre.al
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OSHC-ve  

Takim prezantuese për raportin vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për 

Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2020  

Në datë 7 korrik, 2021, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare 

Burimore për Shoqërinë Civile prezantuan, në një takim virtual, raportin vjetor të Matricës së 

Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2020. Në vitin 

e tetë të realizimit të tij, 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. 

Takimi solli së bashku rreth 62 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Diskutimet u 

fokusuan në analizimin e një sërë nismash të rëndësishme ligjore, pjesë e paketës Money-Laundering/ Luftës kundër Financimit të Terrorizmit, 

përfshirë dhe ligjin e ri “Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse” të ndërmarra përmes një procesi jo-përfshirës, duke mos konsideruar disa 

rekomandime të rëndësishme të organizatave të shoqërisë civile.  Për më shumë mbi gjetjet dhe rekomandimet, lexoni Raportin e plotë këtu 

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore, në cilësinë e nismëtarit dhe lehtësuesit të procesit të hartimit të Kodit të Standardeve për 
OJF-të në Shqipëri, kishin kënaqësinë të ishin pjesë e edicionit më të fundit të gazetës së Standardit Global për Përgjegjshmërinë e OSHC-ve.  
 
Standardi Global për Llogaridhënien e OSHC –ve është model reference standardesh, i krijuar nga 10 organizata ndërkombëtare, që synon të 
transformojë mënyrën se si organizatat kuptojnë dhe praktikojnë llogaridhënien. Ai përfshin 12 angazhime të përgjegjësisë dinamike që i 
mundësojnë OSHC-të, pavarësisht nga madhësia apo fushëveprimi i tyre, të përmirësojnë praktikat e tyre të përgjegjësisë dhe rrjedhimisht edhe 
efektivitetin e tyre. Znj. Ariola Agolli, Menaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore si dhe Znj. Xhoana Zeqo, Manaxhere Projekti pranë Partnerëve 
Shqipëri, ndanë përvojën e tyre mbi procesin e zhvillimit të Kodit të Standardeve për OJF -të shqiptare.  
 
Rëndësia e zhvillimit të një mekanizmi vetërregullues llogaridhënës për sektorin nga sektori, sfida e zhvillimit të një praktike standardesh sa më 
gjithëpërfshirëse dhe përfaqësuese sipas dinamikave zhvillimore të sektorit si dhe promovimi i tij tek të gjithë aktorët e interesit ishin disa nga 
çështjet e tjera të trajtuara në intervistë. Artikullin e plotë mund ta gjeni KËTU  

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri dhe eksperienca e zhvillimit të tij, pjesë e gazetës së Standardit 

Global për Përgjegjshmërinë e OSHC-ve  

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri dhe strukturat zbatuese të tij, u lancuan zyrtarisht në korrik të 
2021, pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi midis organizatave të shoqërisë 
civile në të gjithë vendin. Për më shumë rreth Kodit dhe procesit të anëtarësimit mund të lexoni këtu. 
Ftojmë të gjitha OJF-të e interesuara të na shkruajnë në info@resourcecentre.al 

Më 1 korrik 2021, Rrjeti Ballkanik të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (BCSDN) organizoi një 

workshop rajonal mbi Përgjegjshmërinë e OShC-ve: “Reflektime mbi Vetë-Rregullimin e 

Shoqërisë Civile duke ndarë Përvojat Rajonale dhe Globale”. Eventi u ndoq nga më shumë 

se 60 përfaqësues të OShC-ve nga Ballkani dhe nga e gjithë bota, të cilët praktikisht 
diskutuan dhe ndanë shembuj të praktikave të llogaridhënies së OShC-ve dhe mekanizmave 

të vetëvlerësimit. Workshopi synoi të rrisë ndërgjegjësimin e OShC-ve në rajon për parimet, 

mundësitë dhe sfidat kryesore që ata duhet të marrin parasysh në zhvillimin dhe zbatimin e 

mekanizmave vetërregullues për të qenë më efektivë, të përgjegjshëm dhe të besueshëm. 

Pjesa e dytë e workshopit iu dedikua eksperiencave të zhvillimit dhe institucionalizimit të 

mekanizmave vetërregullues të Kodit të Standardeve në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. 

Si pjesë e diskutimit në këtë panel, Znj. Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore në Partnerët Shqipëri, ndau përvojën me 

zhvillimin e Kodit për OJF-të në Shqipëri duke evidentuar rëndësinë e një procesi pjesëmarrës e me përfshirje të gjerë të përgatitjes të Kodit, 
parimet dhe angazhimet kryesore të Kodit si dhe funksionimin e tij dhe strukturat zbatuese. Në vijim panelistë e diskutantë u ndalën në disa prej 

sfidave në këto procese e praktika si dhe në nevojën e vazhdueshme për rritje kapacitetesh dhe mbështetje të organizatave për të rritur 

standardet e tyre dhe për të qenë pjesë e iniciativave të tilla në nivel kombëtar e për të njohur më tej praktika të mira në nivel ndërkombëtar.  Për 

më shumë këtu. 

Reflektime Rajonale dhe Globale mbi Përgjegjshmërinë e OShC -ve në Ballkan 

https://resourcecentre.al/sq/matrica-e-monitorimit-mbi-mjedisin-mundesues-per-zhvillimin-e-shoqerise-civile-raporti-per-shqiperine-2020/
https://www.csostandard.org/about/
https://www.csostandard.org/cso-standard/developing-standards-for-non-for-profit-organizations-accountability-in-albania/
https://resourcecentre.al/sq/rritja-e-pergjegjshmerise-se-oshc-ve/
mailto:info@resourcecentre.al
https://www.balkancsd.net/?fbclid=IwAR0WKF70mfzYlZ7TeYC1xhFLedU3qU86mE77Z2hi9kC19dJOKlDs90GWVug
https://www.youtube.com/watch?v=1u6tarVgqlI
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Fuqizim kapacitetesh  

Programi i #AkademiaOJFve2021 ka vijuar me të tjera leksione mbi Ngritja e fondeve – Bashkëpunimi dhe sigurimi i mbështetjes nga donatorët, 
qeveria dhe sektori privat dhe Krijimi dhe funksionimi i rrjeteve dhe koalicioneve.  Një fokus i veçantë i programit të Akademisë është ofrimi i 
mundësisë për zhvillimin e aftësive të pjesëmarrësve nëpërmjet të mësuarit nga ndarja e eksperiencave dhe modeleve të suksesshme. Si pjesë e 
leksionit mbi rrjetet dhe koalicionet patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Znj. Biljana Spasovska, Drejtore Ekzekutive e Rrjetit për Zhvillimin e 
Shoqërisë Civile në Ballkan dhe Z. Andi Rabiaj, drejtues i Rrjetit "Youth Voice" të cilët ndanë eksperiencat e rrjeteve të tyre në nivel rajonal e lokal, 
duke u ndalur konkretisht në rëndësinë e rrjeteve dhe të të punuarit së bashku, si dhe në sfidat kryesore veçanërisht lidhur me koordinimin dhe 
manaxhimin e tyre.  

  #Leksioni7 

"Krijimi dhe funksionimi i rrjeteve dhe koalicioneve"  

#Leksioni8 

“Sigurimi i mbështetjes publike dhe puna me sektorin privat - Ngritja e fondeve dhe filantropia”  

I ftuar i veçantë në leksionin e 8 ishte Z. Kleti Kaprata, Zv. Drejtor, 
Departamenti Marketingut në Credins Bank për të ndare experiencën e 

bashkëpunimit me OJF-të si dhe platformën e parë Crowdfunding 
www.Smile.al. 

https://www.facebook.com/hashtag/akademiaojfve2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMHjZ1MIPom-koT7UqkH8QyEDkvn9hBZa2OMyf0lt7iNJMhUloYr4Lx95lEYhl5pY494kQq-XIqcfLnW4LihQkrrr3nHFIvw_3uRykfB7ssB6XmjUxJc5gffmG7pCXwxQOSwWIJb3mNtFH0gmpUU-QTmdlEveQOhugFRFcrogjqwr2SUzuuYS
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1912096458949773?__cft__%5b0%5d=AZXXDHLQklY-Eh7iFNIDT6tQdz8A-V5eiqHSOYQyZIbMLAi0Yl3VzXld58WuDC9NKz2xzSzgejelQ5DfSrW8xpyHncWtnsuS689u9WXuYM1LaRNaaYBidXB4QcSm8uxOiva70mpVTHUhNXDNBccvibQ4FgaJc8I5XwA1y0OnFwQjXys7q9
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1912096458949773?__cft__%5b0%5d=AZXXDHLQklY-Eh7iFNIDT6tQdz8A-V5eiqHSOYQyZIbMLAi0Yl3VzXld58WuDC9NKz2xzSzgejelQ5DfSrW8xpyHncWtnsuS689u9WXuYM1LaRNaaYBidXB4QcSm8uxOiva70mpVTHUhNXDNBccvibQ4FgaJc8I5XwA1y0OnFwQjXys7q9
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1867840196708733?__cft__%5b0%5d=AZX_dmiA29ztNEGgXYqJWKnIP8aP8bY2JKNkSALdJ8rxU8E7QcbCiIsAtGq8aRfl_n1Ec7b6k4aNdNxKpX11OTYJ370C0wAkOLcRSpAqrULU8on6lEOH7DotmLA-lmMWdPwKcqLkE05DacNBvx_RBvEqg5_MfHTLz2e8rmABI5yCwNceO8
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1867840196708733?__cft__%5b0%5d=AZWsVx-d24LZbHFZSuwh8-yCsRqU3iZhLNTKdqiPhc4Z2uUbBaLIPY1wXOrxeS2BXdxlGIRbcDY5R17E0x5Ip2CHQcnS3iVDdg8jvCW4NeYbh6VdLAmruqdzGzLiUV4b8LrEP2A-4P8ILM_sJUJvQXS50SMvr16FzMDdaFrM8V3inNInu6
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1912096458949773?__cft__%5b0%5d=AZXV028gx99ynNjh0Ev7GNl2hXwc669uVaVKlYEolqHpw4yTDmPRU6OURjF6IuXm0ZvSlPI33dslzMt7tGcrACLE58EmBuj6ar3nbJcAIFmkFG1niIKKAPN_QjrN9uaffmSj9rTmPp6w-4q-kA5z-ZofHBEBcFhrc4iiAhrhbBWzlTMCxv
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Qendra Kombëtare Burimore ka vijuar me zhvillimin online të programeve të trajnimit të dedikuara për sektorin jofitimprurës bazuar në nevojat 
dhe kërkesat e tyre.  

Gjatë kësaj periudhe, rreth 40  përfaqësues të OShC-të nga Tirana, Elbasani, Vlora, Shkodra, Vau i Dejës dhe Puka kanë avancuar njohuritë e tyre 
në Advokim dhe Lobim si dhe në Shkrimin e Projekt Propozimi mbi thirrjet aktive sikurse ajo në kuadër të programit IPA të bashkëpunimit 
ndërkufitar Mal i Zi-Shqipëri, etj. Pjesëmarrësit e vlerësuan shumë orientues dhe ndihmues trajnimin në veçanti lidhur me komponentë të caktuar 
të zhvillimit të projekt propozimeve që mbeten ende sfidues për organizatat lokale si përgatitja e kornizës logjike, objektivave, rezultateve dhe 
indikatorëve të matshëm etj.  

Program trajnimi “Kuadri fiskal për OJF-të – Procedurat e rimbursimit të TVSH-së” 

Nisur nga kërkesat e shumta të OJF-ve për informacion dhe 
asistencë lidhur me disa aspekte të kuadrit fiskal e në veçanti mbi 
procedurën e rimbursimit të TVSH, më datë 28 shtator 2021 
zhvilluam një program trajnimi mbi ketë temë.  
 
Rreth 30 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga 
mbarë vendi u informuan, diskutuan dhe rritën njohuritë e tyre 
praktike mbi zbatimin e procedurës së rimbursimit të TVSH duke 
u ndalur në  ndryshimet ligjore në Udhëzim nr.34 datë 05.12.2019 
“Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 6, datë 30.01.2015 “Për 

tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar që sqaron 
procedurën e rimbursimit të TVSH-së për grantet që OJF-të marrin nga 
donatorët e huaj.  Procedura e Aplikimit për Certifikatën e Rimbursimit të TVSH-
së, procedura e aplikimit për Rimbursimin e TVSH-së,  dokumentacioni 
shoqërues dhe afatet kryesore ishin disa nga çështjet e trajtuara përgjatë 
programit të trajnimit.  

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1920934964732589?__cft__%5b0%5d=AZX4vS9FojGOQ2ZlOxzgXgcb_jqGB7leJqr9gRs0lwwmDBLeLtIfA6LGh9JCR3rfAHcMti81cH0RS6_h9O8s2QG-hohyIh_TE4NLhhADZ8v3U7xg4A0cooQhjjd-NArDtEftZCuoxz_CWjx-jfLNgNL4_wjEGXlCogeK-Dg4JKTdOCOyh7
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1907497292743023?__cft__%5b0%5d=AZWc5OmCb3p-b9Wt4EBbomP60bmc94M8oSPyorqvMAKBxtx5fHXMAXdJD3cr2HGAT1Sp7ie-vV440p46AOL0LWekxIdegkkSa_npF7U9wD2GDGp4lrskZ4CjeL4XGfjvL5nWWQ1jeqCFexDv9U_OW6QQ7DFK0WzmcVrUfR7wnIhELWX-r6
https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=6955
https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=6955
https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=6955
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Konferenca “Përgatitja për Negociata: Nevoja për Kapacitete” 

Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave AIEN më datë 8 korrik 2021 zhvilloi 
Konferencën “Përgatitja për Negociata: Nevoja për Kapacitete”.  Kjo Konferencë erdhi në 
përmbyllje të Akademisë 2020-2021 (Edicioni II) dhe solli së bashku mbi 100  profesionistë dhe 
ekspertë nga administrata publike, organizata joqeveritare, think tank dhe akademia, shoqata 
të biznesit, organizata ndërkombëtare dhe media.  
 
Si pjesë e një paneli rajonal “Përgatitja për Negociata: Nevoja për Kapacitete” me folës nga 
Ballkani Perëndimor, Konferenca ofroi përvojën dhe praktikat më të mira nga Mali i Zi dhe 
Serbia gjatë procesit të negociatave të anëtarësimit në BE.  

Në nivel kombëtar, Znj. Juliana Hoxha, Drejtore e Partnerëve Shqipëri, diskutoi mbi 
eksperiencën në vendin tonë me Platformën e Partneritetit, ku ende aktorët e shoqërisë civile 

nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë në negociata, por roli i tyre mbetet konsultativ. Znj. Hoxha 

vuri theksin  dhe në proceset konsultuese në Shqipëri dhe problematikat që qëndrojnë në 

administratën publike për informimin dhe përfshirjen e vazhdueshme të aktorëve jo 

shtetërorë.  

Në fund të Konferencës u evidentuan si sfida kryesore politizimi dhe mungesa e kapaciteteve të 
administratës publike, fenomeni në rritje i “ikjes së trurit”, duke theksuar si të rëndësishme për 
kapërcimin e tyre vullnetin politik dhe bashkëpunimin me aktorët jo shtetërorë gjatë procesit të 
aderimit. Për më shumë 

Takim Kombëtar Konsultimi dhe Validimi mbi Vlerësimin e Nevojave të OSHC-ve në Ballkanin 

Perëndimore të TACSO 3  

Me date 10 shtator, EU TACSO 3 në partneritet me Delegacionin e BE 
-së dhe Qendrën Kombëtare Burimore, organizuan takimin online 
“Konsultim Kombëtar dhe Takim Validues mbi Raportin e BE-së për 
Vlerësimin e Udhëzuesit për ShC 2020 në Shqipëri”.  

Takimi ishte pjesë e një programi më të gjerë konsultimi dhe validimi 
të mbajtur në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor dhe Turqi. 43 
përfaqësues të OShC-ve, institucione publike dhe organizata 
ndërkombëtare dhe vendore ishin pjesë e takimit.  

Gjatë takimit u prezantuan gjetjet e vlerësimit kombëtar për 
Shqipërinë, duke vënë në dukje efektet e COVID-19 në mjedisin 
mundësues të OShC-ve në vitin 2020. 

Liria e tubimeve, mungesa e transparencës, ulja e financimit publik, 
mungesa e konsultimeve në hartimin e ligjeve dhe politikave në lidhje 
me OShC-të aktivitete, duke iu referuar ligjit nr. 80/2021  

"Për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse" ishin disa nga gjetjet kryesore të prezantuara dhe të diskutuara më tej me pjesëmarrësit.  Raporti i 
vlerësimit citon gjithashtu dhe nismën e Kodit të Standardeve për OJF -të në Shqipëri si një mekanizëm të rëndësishëm që kontribuon në rritjen e 
transparencës dhe përgjegjshmërisë së sektorit.  

Gjatë sesionit të diskutimit, pjesëmarrësit patën mundësinë të ndajnë këndvështrimet dhe opinionet e tyre mbi gjetjet e vlerësimit, të cilat do të 
reflektohen më pas në Raportin përfundimtar të studimit që pritet të publikohet së shpejti.  Për më shumë  

https://www.facebook.com/AIEN.Akademia
https://www.facebook.com/AIEN.Akademia/posts/402890581171359?__cft__%5b0%5d=AZWsycrj3Ktf_rzdrAfU11e7ysmr6ZSqPF2uWcWZmzd5hJxSMKRQq02gQC_3LNMLf2VsNtPw4g7DddIp-e1ODQlICfZ3vhcw2isJyNlgovzxMxNCIuzyWX5Jmupui-5v-885DJmKyyu3nJ-AWNibPZvs&__tn__=%2CO%2CP-R
http://tacso.eu/consultation-and-validation-meeting-on-the-eu-civil-society-guidelines-2020-assessment-report-eucsg-for-albania/
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Forumi i 8-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile   

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) organizoi më 30 shtator - 

1 tetor 2021 në Shkup, Forumin 8 -të të Ballkanit Perëndimor për 

Shoqërisë Civile.  

Forumi solli së bashku rreth 100 pjesëmarrës, duke përfshirë një numër 
të madh të përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Bashkimi Evropian 

dhe Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE, 

organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të rajonit. 

Disa nga çështjet kryesore të diskutuara gjatë Forumit ishin përmirësimi 

i procesit të anëtarësimit, kontributi i OShC -ve në proces, rimëkëmbja 

post COVID, si dhe mundësimi i hapësirës qytetare në Ballkanin 

Perëndimor. Në përfundim të Forumit u nda dhe një deklaratë me 

rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile. Lexoni më shumë 
rreth Forumit 

Takim prezantues dhe informues midis përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe Kryetares së re të 

Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut civile   

Në datën 1 tetor, zj. Klotilda Bushka, në cilësinë e Kryetares së Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në 

kuadër të bashkëpunimit me shoqërinë civile, organizoi një takim njohës e informues me organizatat të cilat bashkëpunojnë me komisionin  për 

Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, pjesë të regjistrit elektronik të shoqërisë civile në ambjentet e Kuvendit. 

Përveç njohjes dhe prezantimit të pjesëmarrësve me hapësirat që Kuvendi u jep shoqërisë civile, mekanizmat konkretë të përfshirjes së tyre në 
këtë proces si dhe risitë që do të sjellë kjo legjislaturë, Kryetarja e Komisionit kërkoi një bashkëpunim më të ngushtë mes palëve duke kërkuar  
angazhimin e OShC-ve në kuadër të interesit të përbashkët, atë të përmirësimit të legjislacionit. Zj. Bushka në emër edhe të komisionit shprehu 
angazhimin, për  bashkëpunim të vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës me shoqërinë civile.  Për më shumë 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/8th-western-balkans-civil-society-forum
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/8th-western-balkans-civil-society-forum
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/8th-western-balkans-civil-society-forum
https://www.parlament.al/News/Index/13986
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Erasmus+ në xhepin tuaj !  

Fondacioni Universitar Evropian - EUF ka zhvilluar një aplikacion celular që ofron informacion mbi 

mundësitë e Programit Erasmus+ për individët dhe udhëzim përmes procesit të lëvizshmërisë - nga 

faza e aplikimit deri në kthimin në vendin e tyre.   

Programi Erasmus festoi 30 vjetorin e tij në 2017– ën, duke shënuar një arritje të rëndësishme për 
nismën më të njohur të Evropës, e cila tashmë që nga viti 2014 bashkon programe të shumta në 

fushat e arsimit, trajnimit dhe rinisë nën Erasmus+. Në të njëjtën kohë, viti i kaluar gjithashtu shënoi 

60 vjetorin e Traktatit të Romës, duke ofruar një mundësi të përsosur për të reflektuar mbi 

përparimin e arritur përmes integrimit evropian, si dhe mbi të ardhmen që mund të ndërtohet. 

Qëllimi i aplikacionit të EUF është të shoqërojë përdoruesin nga fillimi i lëvizshmërisë deri në kthimin 

në vendin e tyre. Shkarkoni aplikacionin këtu    

Institutin Evropian për Barazi Gjinore (EIGE) ka hartuar dhe publikuar fjalorin 

për Barazinë Gjinore, i cili është një mjet i specializuar terminologjik i fokusuar 

në fushën e barazisë gjinore. Ai synon të nxisë një kuptim të përbashkët të 

termave të barazisë gjinore në të gjithë BE-në dhe të promovojë një gjuhë 
gjinore të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për të përmirësuar barazinë midis grave 

dhe burrave. 

Mbi 400 terma të Fjalorit tani janë në dispozicion në katër gjuhë të vendeve 

kandidate për BE dhe kandidatëve të mundshëm .  

Për më shumë njihuni me Fjalorin në gjuhën shqipe këtu 

Fjalor mbi termat e barazisë gjinore në gjuhët e Ballkanit Perëndimor  

Në datën 29 shtator, në kuadër të Javës së 55-të të BE-së për Romët (27 - 30 

shtator 2021), Komisioni Evropian shpalli 14 fituesit e Çmimit të katërt të BE-së 

për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.  

Çmimi i këtij viti i BE-së për Integrimin e Romëve i kushtohet Njerëzve të 
Jashtëzakonshëm që Promovojnë Barazinë përmes Punësimit. Ai vlerëson nisma 

private dhe publike që ofrojnë mbështetje, njohje dhe promovim për rritjen e 

punësimit në komunitetet rome, veçanërisht te gratë, dhe që mbështesin modele 

pozitive dhe ndihmë praktike. 

Fituesit përfshijnë një biznes të pastrimit të dritareve në Shqipëri, Kryqin e Kuq të 
Malit të Zi dhe Bashkinë e Konakut në Turqinë Perëndimore.  Për më shumë 

Ceremonia e Çmimit të BE-së për Integrimin e Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi  

Gjatë vizitës së saj në Ballkanin Perëndimor, për herë të fundit si kancelare gjermane, Angela 
Merkel, përveç takimit me udhëheqësit rajonalë, u takua edhe me përfaqësues të organizatave 
të shoqërisë civile nga vendet e Ballkanit Perëndimor.  
 
Fokusi i vizitës së saj ishin temat që lidhen me Procesin e Berlinit, një nismë e nisur nga 
Kancelaria Gjermane në vitin 2014.  
 
Qëllimi i tij ishte të mbante vendet e Ballkanit Perëndimor në gjirin e BE-së, të siguronte që 
reformat e tyre përkatëse të zbatoheshin dhe të mbante kontakte të nivelit të lartë midis BP 
dhe udhëheqësve të BE. Organizatat e shoqërisë civile janë përfshirë në mënyrë aktive në 
Procesin e Berlinit që nga viti 2015. Për më shumë 

Vizita e Merkel konfirmoi rëndësinë e shoqërisë civile në rajon  

https://erasmusapp.eu/
https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sq
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/104848/node/104848_sq?fbclid=IwAR00XNZD24hcYMdleWm96EKErGyNccpVcBsXGhU0gFmcW7A9SGCBanSDKBc
https://europeanwesternbalkans.com/2021/09/16/merkels-visit-confirmed-the-importance-of-civil-the-society-in-the-region/?fbclid=IwAR2P8OKi6Pk11SezX3GrRb4pdaZlBaAlFkqzlTD4mT4LGTBdOoBncmWdOQo
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https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1907385819420837?__cft__%5b0%5d=AZVM1Yw4k0uN82jSZmu7hMpy0A1P1gLuar9pQY7r2_PU6eNskQq6F8jITMPsitKZUw_XWTMGD3IJpdMZcv102x1Evx7Ai_TbYfJVlzLVBaQEEIm8xa_jdqts_Bl0zj3TS5W_LneXgyWy9KE04MiUGLATHsfVjOjtMRCHa7_fjmt5l05_gI
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1839245486234871?__cft__%5b0%5d=AZWGafClRDwiPSayVJV6y6pRyNYz_GB0Fqx2ni0wiGGZAGa6GTYzmBZT7ISCy27w6nbMQCVlVqxd-XH52fMP6lON51hZfb9qIHLUgTicBmczdkUkLyxPtGRzJ99pREgneyd9c-WD3Do6UD2g42BVbqhht7tecCXB3OouQmJfk7VNqQ5J1i
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1884339365058816?__cft__%5b0%5d=AZXysrTT_-RUYW1UC_JzFtgGQ6SICcPArvmTZ0hoYJmxMEJCLHeb9BCizfYdR549LAVFU29oSrl0xPiEVKCw-EwO5gyhLXn52znckOU_6pg_DUyUUKqSOCMw0o8-VrCkwdSRlkI8MGe95JFBL27N2TPUK8LF7IG9mG685IrIqXvO-5BNXL
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1881060258720060?__cft__%5b0%5d=AZVPm6oTlkhG_0qw5KJGuUk4RlqMZQRTtKanjml_rRdbeY-aI2FKfsjKwRBiE6tb9kCONXHbGMROkvqFvD-lTktU2bj3Fl2RRkh2kJHwtT0CBG6fmXjn7VuFDYU6zb7m2poqcg6zWF_FX7dD1oj034kmEQ-sn53eZQGInYONaMv5g8F9gR
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1895489527277133?__cft__%5b0%5d=AZXYBM45nEL1cqGuE5_s1QRF1kaFsWI2QcsoOBoli5XPtgdlU5XBcRXCNFElPziPA5owEGvhy2591Uu-myP8XRZwNUShPNrVuXSczjbbPEFuV1T0jBKKigADqustgQmgpOVF2Oo4Dhaj7Pf9rtURT5mPp7P4OGE_7mzOV80VPN2s5-pfeC
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1920035241489228?__cft__%5b0%5d=AZUM3NUT55CgqO0MJmrlaD14UjfO3TIQkRGx117e8RhBJndPlBYirNJfHyjnkt9kS0_iKjBe4ABxv4Xd70XR3xja_G9OinG2Opoys-qWqRdrp5bfGhsIRSTr9vKA7z7ijjFH3PyZ4o2UQ6OZ2J1H6EBCAnAtiJR7gMKqbA-b7oJWylEZzE
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1911997252293027?__cft__%5b0%5d=AZW9trqrbIPUqzrw79REYYUBHPTMRmO_r1mhf8JRiw5nS6r-KksvRdGGSFStYoMbyAi89LcrxL5-5xVyx9Z4LC45IN7k57J1bwrdyLzl31dKdPlHJwtGV_7_FmgE6NQPQ-eFI4PDqxef53IjwMoV0X_-f9wdVzV_eEQQ4udlisf_mVO13c
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1895442693948483?__cft__%5b0%5d=AZVdDbC4GKVqjm7i6BryoescjEQLGdNLuR85s2rf6vgBCac04An0qEgeHdEdKsxTeUpijU2wkp-1Imi4EkfMnq6UnhqOGNT1FdACMB9O7VBUXb4SiY1fMRAYds-4MNXiHr-8-JCi_hMPWeBRFhGHMFHQdY2q_ebZwZysIYiC_qWU7-h1AB
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1901938436632242?__cft__%5b0%5d=AZU_mXpchzOyks1qhCgjeY8wichw4Ut-4a88auJHV3Z0EuV-U8cQu0oBmLPSMDjvad-RCdmLXFMUHmK-8U7Kmtk9nOPfs-APYBuB9KczMyS4C8Z2ZLm8UH1wsbfmH9u4RRyMT5ZwOmKhNKH88mI5nYqNY5usdj1vsxthbQPaXEy_WtjLfg
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1915883318571087?__cft__%5b0%5d=AZUOO3dQ1njpotz4dJ7V3t22KjVi5-GtsET1pbfLgT_0ZRXjlazix_S4gnVBMQSYlS-umNuCujiRg0B2LVuZV9Zlh0YjJsREXxVrYhReqRCxUbyuRUHHvDqTGDEy8BDewMFmtLyZuB-gmxVpSaBGxnl6rF816qGGBA1o9onCp_J9-iK1TG
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1884940864998666?__cft__%5b0%5d=AZWq3l00Djy6kHGFwHuy3xq_HpjCDaRl0EBJWNGClaL5I_fccpfi5UvZUnsa3wPEgBik5uzI-N9EugYuio-GeszhnQQ8xVtc6Y7S2qZryZq0UKVkmZAHLS_oQqjHzF0C6Y7shHpTZikDD7mp31UgABoeMOkSxRgIxOjFU0xIM97FEckRcN
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1915883318571087?__cft__%5b0%5d=AZUOO3dQ1njpotz4dJ7V3t22KjVi5-GtsET1pbfLgT_0ZRXjlazix_S4gnVBMQSYlS-umNuCujiRg0B2LVuZV9Zlh0YjJsREXxVrYhReqRCxUbyuRUHHvDqTGDEy8BDewMFmtLyZuB-gmxVpSaBGxnl6rF816qGGBA1o9onCp_J9-iK1TG
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1885691631590256?__cft__%5b0%5d=AZXE1WPJQjKHEOzA-z4xK2ZyV2emFp8ws8b6WxF2S5Km6JSug1H4fO_PnV8c0KnPxTZhDPauEVpzOgdW-M6nUxBzgVCRcqQLHYQmPAmloGBh0F9_-TVT3Ac-ZcaftSlxGeFjDU7nXnFLUgE98Z0l_c00NTld87o7irVwcLIJeSXWpWtpn7
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1915774791915273?__cft__%5b0%5d=AZWE6f6d4sIV84HGLekL2wxzlY2PVwDtVfrBnMdplQuCnb6pcp7PXArR8wkGAFR0RyWrPe5r-2d0traYWGcORUjz1Anc4J6hN1Iq-4qCMF1XW9M05zYBoc9MV3vC-h5Qxky0NLQVk5EVOVb_PThyWol4lbIKxLwbB9v9mQwg8MKfGTyBQv


10 

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 

Tetor 2021 

 

 

  Nëntor 2021 

 

 

Dhjetor 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! 

S M T W T F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

S M T W T F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

S M T W T F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Forume Publike dhe Evente 

@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
http://www.resourcecentre.al/?fbclid=IwAR0qYjNHeycHy8-F7JLqnD9XZbupa83RGMSZoEwyaAU09fehDI-1gxpxRyo
https://www.youtube.com/channel/UCzJWQLMUac_zET-lDbFJZzA?view_as=subscriber

