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Bashkëpunimi Universitet- Shoqëri, në 
Shqipëri 

Takim i OJF-ve mjedisore me Ministren 
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MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 
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Direktoria e OJF-ve 

Shërbime Help Desk 

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri  

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në 
Shqipëri 

Akademia e OJF-ve 

Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve në 
Akademinë e OJF-ve 2021  

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 

Me kënaqësi ndajmë me të gjithë kolegët e bashkëpunëtorët njoftimin që Qendra 

Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri (QKB) do të vijojë ofrimin e 

shërbimeve për sektorin dhe të gjithë aktorët e interesuar edhe për tre vitet e ardhshme. 

Nisma zbatohet nga Partnerët Shqipëri sërish në partneritet me Qendrën Shqiptare për 
Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Evropiane në Shqipëri (EMA), me mbështetjen e 

Bashkimit Evropian.   

Nga 2019 deri sot, Qendra ka konsoliduar rolin e saj si një platformë për shoqërinë civile 

në nivel kombëtar e lokal, në mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të saj, dialogut të 

politikave dhe përpjekjeve advokuese për një mjedis mundësues. Në tri vitet e ardhshme, 

përmes zyrave në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë, shërbimeve online si dhe aktiviteteve në 

qytete të ndryshme të vendit, do të vijojmë mbështetjen për të gjitha organizatat e 

shoqërisë civile, rrjetet e OSHC-ve, grupime informale, aktivistë dhe aktorë të tjerë të 
shoqërisë civile.  

Me një gamë të gjerë shërbimesh të konsoliduara por dhe programe të reja, të ngritura 

posaçërisht në përgjigje të nevojave të identifikuara, Qendra do të ofrojë: 

 Informacion, asistencë individuale dhe shërbime help desk onsite dhe online;  

 Rrjetëzim për organizatat e shoqërisë civile në nivel lokal, kombëtar, rajonal e më 
gjerë;   

 Lehtësim dhe koordinim dialogu ndërsektorial OSHC-institucione qeveritare- biznes-
media dhe aktorë të tjerë mbi çështje me rëndësi për sektorin; 

 Lehtësim dhe mbështetje për OSHC-të për rritjen e standardeve të qeverisjes së tyre 
për një funksionim më të mirë, më të përgjegjshëm e transparent, si dhe për rritjen e 
besimit të publikut dhe aktorëve e partnerëve ndaj sektorit. Në këtë kuadër QKB do të 
vijojë të shërbejë si Sekretarit i Kodit të Standardeve për OSHC-të në Shqipëri;  

 Fuqizim i kapaciteteve për OSHC-të, përmes programeve si: Akademia e OJF-ve; 
Programi i mentorimit dhe asistencës për Rrjetet dhe Koalicionet, programi i 
trajnimeve për sektorin bazuar në vlerësimet e përvitshme të nevojave të tij; por edhe 
programeve të reja të rritjes së kapaciteteve që do të organizohen nga 2022 e në vijim 
si: “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”; “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të, 
ngritja e shërbimeve me pagesë, produkteve dhe aseteve”; “Vullnetarizmi dhe 
akreditimi i OSHC-ve për pjesëmarrje në Programet e BE; “EU aquis, angazhimi dhe 
roli i OSHC-ve në procesin e integrimit të vendit në BE” etj.  

Një risi tjetër e programit të QKB në këto vite, është dhe organizimi i “Javës Kombëtare të 

Shoqërisë Civile” dedikuar sektorit për të promovuar punën dhe kontributin e tij. Me një 

seri eventesh organizuar nga OSHC-të në të gjithë vendin, Java do të ofrojë më shumë 

mundësi rrjetëzimi e dialogu ndërinstitucional për çështje me rëndësi për sektorin dhe 

zhvillimin e vendit.  

Në vijim të këtij numri, ju ftojmë  të njiheni me disa nga aktivitetet tona si dhe zhvillimet në 

sektor për periudhën tetor-dhjetor 2021.  

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile vijon 

veprimtarinë e saj me një program të dytë 2022-2025! 

https://resourcecentre.al/call-for-trainers/
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Help desk 

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

Direktoria e OJF-ve 

Edhe përgjatë këtyre muajve, Qendra Kombëtare Burimore ka vijuar me ofrimin e shërbimit 

help-desk, onsite dhe online. Nevoja për informacion dhe asistencë nga OJF-të ka qenë më së 

shumti lidhur me ligjin e ri për regjistrimin e OJF-ve  dhe parashikimet sipas tij, procedurën e 

regjistrimit të pronarëve përfitues dhe procedurën e fiskalizimit për OJF-të.  

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe është punuar për pasurimin e Direktorisë së OJF-ve, duke e 

çuar në 138 numrin e organizatave të regjistruara në të. Direktoria e OJF-ve u vjen në ndihmë 

të gjitha organizatave që janë pjesë e saj për një ekspozim më të madh në sektor, rritjen e 

bashkëpunimit ndërsektorial si dhe rrjetëzimin me organizata të tjera në vend, rajon e më 

gjerë për projekte dhe iniciativa të përbashkëta.  Ftojmë të gjitha organizatat e interesuara të 

regjistrohen këtu.  

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri  

Qendra Burimore, në cilësinë e Sekretariatit të Kodit të Standardeve për OJF-të, ka vijuar informimin si 
dhe organizimin e një serie aktivitetesh ndërgjegjësuese dhe takimesh me OJF në qytete të ndryshme 
të vendit, më qëllim promovimin e Kodit të Standardeve të OJF-ve si një mekanizëm që u shërben 
organizatave për rritjen e standardeve të veprimtarisë së tyre dhe qendreushmërisë. 

Qendra po ashtu ka ofruar informacion dhe asistencë për të gjitha organizatat e interesuara për t`u 
anëtarësuar në Kod. Anëtarësia e Kodit pritet të shtohet në ditët në vijim me disa organizata që tashmë janë në proces anëtarësimi, e të tjera të 
cilat kanë dërguar shprehjen e interesit deri në fund të dhjetorit 2021. 

Ju mund të dërgoni shprehjen tuaj të interesit dhe dokumentacionin e nevojshëm për anëtarësim në platformën standards4npo.al!  

Platforma po ashtu krijon mundësi për të gjitha organizatat të kryejnë një vetëvlerësim paraprak për standardet me të cilat organizata operon.  

Për më shumë informacion dhe pyetje rreth Kodit të Standardeve dhe anëtarësimit na shkruani në info@resourcecentre.al ose na vizitoni në 
zyrat tona në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë! 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në Shqipëri 

Prej më shumë se një viti Qendra Kombëtare Burimore dhe Përtej Barrierave janë angazhuar në 

një proces për analizimin e kuadrit ligjor të vullnetarizmit në Shqipëri dhe zbatimit të tij, dhe 

kanë zhvilluar një seri takimesh dhe diskutimesh me organizata nga gjithë vendi si dhe 

institucionet përgjegjëse për zbatimin e Ligjit për Vullnetarizmin. Megjithëse kuadri ligjor është 
plotësuar prej dy vitesh tashmë, ai nuk zbatohet dhe nuk ka ndikuar aspak në krijimin e një 

mjedisi mundësues për zhvillimin e vullnetarizmit në vend. Përkundrazi, ai është bërë barrë për 

OSHC-të dhe grupet informale duke i penguar në aktivitetin e tyre.  

Gjatë këtyre muajve janë zhvilluar edhe njëherë takime me përfaqësues të lartë nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA) për të 

nxitur një vendimmarrje konkrete lidhur me ligjin: ngritjen e një grupi pune ndërsektorial për 

përmirësimin e tij ose abrogimin e ligjit bazuar në moszbatimin e tij si dhe problematikat dhe paqartësitë që mbart dhe që janë diskutuar sërish 

në këto takime. Mbetemi ende në pritje të një vendimi mbi kërkesën tonë dhe nëse nuk ka reagim do të dalim së shpejti me një qëndrim publik 

për këtë çështje.    

  Gjatë takimit me OSHC të Bashkisë Vlorë dhe me 
Aleancen e Grave Anëtare të Këshillit Bashkiak Vlorë 
për të diskutuar çështje të të drejtave të grave dhe 

për të identifikuar nevojat prioritare për tu adresuar 
me buxhetin e vitit 2022 nga Bashkia Vlorë në favor 

të grave vulnerable—Zyra Rajonale Vlorë 

Gjatë takimit me Forumin e Pavarur të Grave të 
Njësisë Administrative Qendër për të diskutuar mbi 
nevojat prioritare të grave dhe për ti mbështetur në 
nismën e tyre për peticionin mbi transportin publik 

Vlorë- Babicë —Zyra Rajonale Vlorë 

Gjatë një serie takimesh me studentë të 
Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër për të 

diskutuar mbi shoqërinë civile dhe qytetarinë aktive 

Zyra Rajonale Shkodër 

https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2021/08/ligj-nr.-802021-dt.-24.6.2021.pdf
https://resourcecentre.al/sq/direktoria-e-ojf/
https://resourcecentre.al/sq/organizations-registration-form/
https://resourcecentre.al/sq/organizations-registration-form/
https://standards4npo.al/
mailto:info@resourcecentre.al
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Fuqizim kapacitetesh  

Cikli i leksioneve në Programin e Akademisë së OJF-ve për vitin 2021 u mbyll me zhvillimin e tre leksioneve të fundit mbi Qeverisjen me 
Pjesëmarrje,  Advokimin dhe Lobimin si dhe Komunikimin Strategjik të OSHC-ve. Paralelisht, akademistët kanë zhvilluar një sërë seancash 
mentorimi, duke punuar më tej mbi zhvillimin e aftësive praktike dhe mekanizmave organizative për temat e mësipërme. 

Përgjatë një viti, përmes leksioneve dhe seancave të mentorimit, akademistët kanë rritur njohuritë e tyre dhe kanë zhvilluar ose përmirësuar 
politika e procedura të qeverisjes organizative, manaxhimit të burimeve njerëzore, manaxhimit financiar dhe raportimit, ngritjes së fondeve, si dhe 
kanë punuar për hartimin dhe konsolidimin e një serie dokumentash si plane strategjike, projekt propozime, strategji dhe plane komunikimi, plane 
fushatash advokimi etj.  Gjatë muajit dhjetor, si pjesë e aktiviteteve të rrjetëzimit dhe shkëmbimit, akademistët vendosën kontakte dhe me 
Alumni të Akademisë ndër vite, si dhe përfaqësues të sektorit privat, me qëllim krijimin e urave të bashkëpunimit dhe eksplorimin e mundësive 
konkrete të partneritetit me ta.  

  #Leksioni10 

“Qeverisja me pjesëmarrje”  

#Leksioni9 

"Advokasia dhe Lobimi"   

  #Leksioni11 

“Komunikimi strategjik për OJF-të”  

Akademia e OJF-ve 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1956115034547915?__cft__%5b0%5d=AZX75AEBK-0RfSAct_cDTaPIdpR4O5VpxxBK53rBPiB_js9nUwDRsknC3cwSmjP2GgBmi3S02TCiljTs4_cs5Wsr5OWDv32vvDF0IPImOsHJNWpqaey6gRdTKyobDxF8s_xF0D7mnk4yRusL3sSZGo7m8OY6oDJXzkt_0b6r4sAVDZqGD1
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1936405593185526?__cft__%5b0%5d=AZW8yY-sYeCrifDNamhMEutOGrhAxS_VKaGrXqJQGlC_fVPm8VcxkHYpp7p4z5DQISuT3A4vu8e2N-YwmabnOFupN0f4ID1GPt71p-GXjo0XE8xZ2QEjDeLilixiMDID8c35DS7D7Rn3BT61NjlcDlalrNWKb6xKCuAKBNOqAGGTfBPO8b
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1936405593185526?__cft__%5b0%5d=AZW8yY-sYeCrifDNamhMEutOGrhAxS_VKaGrXqJQGlC_fVPm8VcxkHYpp7p4z5DQISuT3A4vu8e2N-YwmabnOFupN0f4ID1GPt71p-GXjo0XE8xZ2QEjDeLilixiMDID8c35DS7D7Rn3BT61NjlcDlalrNWKb6xKCuAKBNOqAGGTfBPO8b
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1985169168309168?__cft__%5b0%5d=AZWyMUo8gtIcit2621YjB0DqVro5VkfDE__BBSvDInecJIZEhKbD_zEqN4dm1LoGSHfxEz6qGxENn92e8iG1DcFox4Fi4rrjOefznyMGj4ZQCqWI-FlLMMqjnXhO8QqUdqr01z9jz9SVAAf-AwAyK51cNycSdTwor4V59RxSPTtGk9zvpB
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Fuqizim kapacitetesh  

Mbyllja e programit të Akademisë së OJF-ve, si çdo vit kulmoi me ceremoninë e diplomimit të 23 drejtuesve dhe manaxherëve të organizatave të 
reja por edhe të konsoliduara nga Tirana, Gjirokastra, Korça, Durrësi, Vlora, Shkodra, Fieri dhe Pogradeci. Akademistët u mblodhën, tashmë si 
Alumni për të kurorëzuar një vit përpjekje dhe investim në rritjen e njohurive të tyre individuale si dhe konsolidimin e mëtejshëm të organizatës së 
tyre.  

Gjatë ceremonisë, akademistët u shprehën me shumë mirënjohje e vlerësim për programin e Akademisë dhe gjithë mundësitë që ofron jo vetëm 
përmes leksioneve dhe mentorimeve por edhe aktiviteteve të tjera të rëndësishme për zhvillimin profesional e personal, si aktivitete rrjetëzuese e 
shkëmbimi eksperiencash mes akademistëve, takime përkrijimin e urave të bashkëpunimit me OSHC, biznese dhe institucione etj. Pjesë e 
ceremonisë këtë vit ishin dhe Alumni ndër vite, të cilët shprehën gjithashtu vlerësim e mirënjohje për programin si dhe ndanë një sërë 
eksperiencash dhe bashkëpunimesh që janë bërë të mundura nga pjesëmarrja në Akademi si dhe të tjera programe të Qendrës Burimore dhe 
Partnerëve Shqipëri.   

Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve në Akademinë e OJF-ve 2021  
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Gjatë periudhës tetor-dhjetor 2021 pas një periudhe të gjatë zhvillimi të trajnimeve online iu rikthyem me kënaqësi organizimit në terren të 
trajnimeve në Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë,  Berat, Korçë dhe Pogradec me pjesëmarrjen e rreth 130 OSHC-ve nga këto qytete dhe qytete të tjera 
pranë.  

Situata e krijuar nga pandemia e COVID 19 ka ndikuar dhe lënë gjurmë tek OSHC-të në mbarë vendin, të cilat pavarësisht përballjes me një sërë 
kufizimesh, kanë vijuar ofrimin e shërbimeve si dhe organizimin e aktivitete ndërgjegjësuese, monitorimin e institucioneve dhe punën advokuese 
etj. Për këtë dhe tema specifike lidhur me punën e organizatave dhe nevojat e tyre si: mekanizmat e përfshirjes në vendimmarrje të OSHC-ve dhe 
komunitetit/anëtarëve të tyre, advokasia dhe lobimi, manaxhimi i projekteve dhe ai organizativ, diskutuam në trajnimet e zhvilluara.   
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Edicioni i 3-të i Javës së Integritetit   

Përgjatë 1-10 dhjetor 2021 u organizua për 
të tretin vit radhazi, Java e Integritetit në 
Shqipëri, një  nismë e 
Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC).  
Nën logon #weekofintegrityAL gjatë Javës  u 
zhvilluan rreth 50 aktivitete me partnerë të 
ndryshëm nga biznesi, shoqëria civile, 
institucionet akademike, duke synuan rritjen 
e  ndërgjegjësimin dhe promovimin e sjelljes 
etike, transparencës, llogaridhënies, 
përgjegjshmërisë dhe çdo përpjekje tjetër në 
kuadër të luftës kundër korrupsionit.  
 

Komisioni Evropian publikon Paketën e Zgjerimit 2021 

Në Tetor Komisioni Evropian publikoi Paketën e Zgjerimit 2021. Raporti për Shqipërinë, 
në lidhje me shoqërinë civile, thekson se është bërë përparim i kufizuar në zbatimin e 
Udhërrëfyesit për një mjedis mundësues për shoqërinë civile. Raporti citon miratimin e 
ligjit për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse, si një zhvillim që ka sjellë disa 
përmirësime. Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile vazhdon mbetet i dobët dhe duhet 
të reformohet për të siguruar përfaqësimin e duhur të shoqërisë civile shqiptare. 
Përpjekje thelbësore nevojitet të ndërmerren për të siguruar konsultime domethënëse 
dhe sistematike me shoqërinë civile, si pjesë e dialogut politik gjithëpërfshirës për 
reformat. 

Pandemia e COVID-19 ka dobësuar edhe më tej qëndrueshmërinë financiare të OSHC-
ve, që është problematike për shkak të kuadrit ligjor e fiskal të pafavorshëm. Pavarësisht 
kësaj sfide, shoqëria civile shqiptare ka ofruar mbështetje dhe shërbime për personat 
më vulnerabël të prekur nga pandemia COVID-19, duke plotësuar dhe ndonjëherë duke 
zëvendësuar shërbimet dhe rolin e institucioneve.  

Lexoni këtu gjetjet kryesore për Shqipërinë   

Raporti i plotë  

Java u çel nga Konferenca me temë “Lidershipi me fokus rrokjen e Integritetit”, ku si pjesë e paneleve, drejtues të organizatave rinore dhe aktivistë, 
sollën perspektivat e liderëve të rinj, vështirësitë dhe arritjet e punës së tyre të përditshme, për më shumë integritet dhe mundësi të barabarta për 
të rinjtë. Për më shumë  

Workshop mbi Standardet e Transparencës  

Instituti Demokratik Amerikan (NDI) më 23 nëntor organizoi takimin me temë “Parlamenti i Hapur”. Si pjesë e tij, përfaqësues të organizatave të 

shoqërisë civile dhe ekspertë diskutuan problematikat në lidhje me transparencën, angazhimin qytetar dhe vendimmarrjen parlamentare.  Krijimi i 

një hapësire për dialog të mirëstrukturuar midis Kuvendit dhe shoqërisë civile, u theksua gjatë diskutimeve si zgjidhje për rritjen e besimit të 

qytetarëve ndaj institucioneve. Në vijim priten të tjera takime dhe aktivitete me synim krijimin e bashkëpunimit mes Kuvendit dhe shoqërisë civile e 
medias. Lexoni më shumë mbi takimin  

https://www.facebook.com/hashtag/weekofintegrityal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9yMqOFH5iZctl14MmXGZ6kS3yHK9Cfht-bWGStgblXrqXpQJG_-s0v7yKyLVci48oTNa6SccORZZVOGIP8M9w79f59gA9xoQg2-_HqQkjE17rfu8BrDob6KocOr8w37XE7WhYdoaA0ZXow-MngTUL&__tn__=*NK-R
https://weekofintegrity.al/
https://bit.ly/3FZ4yzZ
https://bit.ly/3pwmRH5
https://weekofintegrity.al/conference/
https://www.facebook.com/ndialbania/posts/2289326241202317?__cft__%5b0%5d=AZXJCrKYRq8q08nqgOLBcdZxYOcrT5aM_ZMnALE1bFe4nzUz_NCJxV4SIAj2xzcT4PWWtPrbMp-3Kf3TiU38g3a4JmaI4xBLQzwdna_B34_A2Vph1tg3FEpPG5xGo0j1fRomfFkiPM5zylCM6Gzhe_Va&__tn__=%2CO%2CP-R
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Konferenca “Drejt Negociateve të Anëtarësimit në BE: Prioritetet e  

Integrimit Evropian “ 

Më datë 4 nëntor 2021, projekti “Mbështetje për Procesin e Integrimit të Shqipërisë në BE” (SEI) 

zhvilloi Konferencën “Drejt negociateve të anëtarësimit në BE-së: prioritetet e integrimit 

evropian”. Kjo Konferencë solli së bashku përfaqësues të institucioneve, shoqërisë civile, dhe 

ekspertë të çështjeve të integrimit për të diskutuar mbi prioritetet e integrimit dhe 
harmonizimin e ligjeve sipas direktivave të BE-së. Një panel i veçantë në konferencë iu dedikua 

rolit të shoqërisë civile në procesin e Integrimit Evropian.  

Folëse në këtë panel, Znj. Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës Burimore në Partnerët Shqipëri, 

u ndal në problematikat që kanë shoqëruar deri tani përfshirjen e organizatave të shoqërisë 

civile në këtë proces, si dhe domosdoshmërinë për rritjen e rolit dhe kontributit të OSHC-ve në 

të.  

 

Mbledhja e radhës së Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian   

Më 20 tetor 2021, Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian (KKIE) zhvilloi takimin e radhës, ku si pjesë e tij ambasadori i Delegacionit të Bashkimit 
Evropian në Shqipëri, Z. Soreca, prezantoi “Raportin Vjetor të Komisionit Evropian për Shqipërinë” dhe u ndal në rekomandimet përkatëse për 
çështje lidhur me zgjedhjet, mirëqeverisjen, qeverisjen vendore, shoqërinë civile, sundimin e ligjit.  

Fjalët përshëndetëse dhe diskutimet kryesore mbi hapat për ndjekjen e rekomandimeve të këtij Raporti u mbajtën nga Kryetarja e KKIE-së, znj. 
Jorida Tabaku, Nënkryetari, z. Taulant Balla, znj. Olta Xhaçka, Ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe z. Zef Mazi, Kryenegociator i Shqipërisë 
me Bashkimin Evropian. Lexoni më shumë rreth takimit 

Samiti i Klimës në Glasgow #COP26  

Samiti i Klimës #COP26 mblodhi rreth 50,000 pjesëmarrës online dhe fizikisht, për të ndarë ide, zgjidhje novatore, për të marrë pjesë në ngjarje 

kulturore dhe për të ndërtuar partneritete e koalicione.  

Vendet që kanë firmosur Marrëveshjen e Parisit, janë angazhuar për marrjen e masave për t’iu përshtatur ndikimeve negative të ndryshimeve 

klimatike dhe rritur qëndrueshmërinë ndaj klimës. Shqipëria gjithashtu ka marrë angazhim për të luajtur rolin e saj dhe çdo 5 vjet paraqet një 
dokument me veprimet për të trajtuar ndryshimet klimatike, që njihet ndryshe si Kontributi Kombëtar i Përcaktuar (KKP). Objektivat e KKP deri në 

vitin 2025, janë që kuadri ligjor, politik, strategjik dhe rregullator në Shqipëri dhe kapacitetet e saj institucionale, shkencore, teknike dhe financiare 

të mundësojnë një vendimmarrje të bazuar në prova dhe me ndjeshmëri gjinore në drejtim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike.  

Në kuadër të Samitit dhjetëra organizata që punojnë në mbrojtje së natyrës ndërmorën një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese dhe informuese mbi 

ndryshimet e klimës. Për më shumë #FriendsOftheEarthAlbania #KrizeKlimatike #KrizeEnergjetike #VeproTani #COP26 

http://www.parlament.al/News/Index/15016
https://www.facebook.com/hashtag/friendsoftheearthalbania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMvALyXwi30seQtMx7p8cLeCrT0D3zH0z_J0Nizgw26II2ubLDVkwY0snni6Lu-wkD-iF30k18uyUiunsUiZhdHLPkIzach2vv3poiBIVN9LXrWDCyySZ0LljeuSvdxq6NE3_WcoLBrh2F5XZL5Ak76yVmlbSNVnBwbqjOZ3ujQ
https://www.facebook.com/hashtag/krizeklimatike?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMvALyXwi30seQtMx7p8cLeCrT0D3zH0z_J0Nizgw26II2ubLDVkwY0snni6Lu-wkD-iF30k18uyUiunsUiZhdHLPkIzach2vv3poiBIVN9LXrWDCyySZ0LljeuSvdxq6NE3_WcoLBrh2F5XZL5Ak76yVmlbSNVnBwbqjOZ3ujQA&__tn__=*
https://www.facebook.com/hashtag/krizeenergjetike?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMvALyXwi30seQtMx7p8cLeCrT0D3zH0z_J0Nizgw26II2ubLDVkwY0snni6Lu-wkD-iF30k18uyUiunsUiZhdHLPkIzach2vv3poiBIVN9LXrWDCyySZ0LljeuSvdxq6NE3_WcoLBrh2F5XZL5Ak76yVmlbSNVnBwbqjOZ3ujQA&__tn__
https://www.facebook.com/hashtag/veprotani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMvALyXwi30seQtMx7p8cLeCrT0D3zH0z_J0Nizgw26II2ubLDVkwY0snni6Lu-wkD-iF30k18uyUiunsUiZhdHLPkIzach2vv3poiBIVN9LXrWDCyySZ0LljeuSvdxq6NE3_WcoLBrh2F5XZL5Ak76yVmlbSNVnBwbqjOZ3ujQA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cop26?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMvALyXwi30seQtMx7p8cLeCrT0D3zH0z_J0Nizgw26II2ubLDVkwY0snni6Lu-wkD-iF30k18uyUiunsUiZhdHLPkIzach2vv3poiBIVN9LXrWDCyySZ0LljeuSvdxq6NE3_WcoLBrh2F5XZL5Ak76yVmlbSNVnBwbqjOZ3ujQA&__tn__=*NK-R
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Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2020  

Në dhjetor IDM prezantoi gjetjet e Indeksit të USAID për Qëndrueshmërinë e OSHC-ve në 

Shqipëri, 2020.  

Gjetjet kryesore për Shqipërinë, theksojnë se qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të 

shoqërisë civile, nuk ndryshoi përgjatë 2020. Ndërkohë, qëndrueshmëria financiare e OSHC-ve 
vlerësohet në përkeqësim, si pasojë e një regresi si në nivele ashtu dhe në llojet e financimit 

në dispozicion të OSHC-ve.  

Raporti thekson se pavarësisht përballjes me një sërë kufizimesh, si pasojë e krizës së COVID-

19, OSHC-të plotësuan kërkesën në rritje për shërbime duke rezultuar në përmirësimin e 

ofrimit të shërbimeve. Raporti sërish edhe këtë vit njeh kontributin e Qendrës Kombëtare 

Burimore si një infrastrukturë e rëndësishme në rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve dhe 

zhvillimin e sektorit në vend. Lexoni më shumë  

Si çdo vit përgjatë muajit nëntor-dhjetor, u zhvillua fushata “16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës 

me Bazë Gjinore”. Fushata starton më 25 Nëntor në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e 

Dhunës ndaj Grave dhe mbyllet në 10 Dhjetor, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.  

Tema globale e këtij viti ishte “Ndal Dhunën ndaj Grave Tani” duke theksuar nevojën urgjente 
për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, veçanërisht gjatë krizave si pandemia COVID-

19. 

Dhjetra organizata që punojnë në mbrojtje të të drejtave të vajzave dhe grave ndërmorën një 

sërë aktivitetesh në të gjithë vendin në kuadër të Fushatës. Njihuni më shumë me këto 

aktivitete në hashtag #16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence #16DaysOfActivism 

#16days #16diteteaktivizmit #BejeBotenPortokalli 

16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore 

Në 9 nëntor 2021, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) prezantoi në një tryezë të 
rrumbullakët konsultimi me institucione dhe organizata të shoqërië civile, Raportin e 
Vlerësimit “Mbi angazhimin e shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse dhe 
legjislative të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”. 
 
Bazuar në praktikat e mira kombëtare dhe ndërkombëtare, raporti paraqet disa 
rekomandime për një pjesëmarrje efektive të qytetarëve dhe shoqërisë civile në 
proceset vendimmarrëse dhe legjislative të Kuvendit. Për më shumë 

Mbi angazhimin e shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse dhe legjislative të Kuvendit të  

Republikës së Shqipërisë  

Për të pestin vit radhazi është publikuar Indeksi i Pjesëmarrjes Rinore  në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi. 
Indeksi është një raport vjetor monitorimi që ofron një pasqyrë rajonale të pjesëmarrjes politike, sociale dhe 
ekonomike të të rinjve, sipas një grupi të përbashkët indikatorësh.   
 
Në nivel rajonal renditen një sërë sfidash, jo vetëm për përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen në tregun e punës të 
të rinjve, por edhe për përfshirjen e tyre politike. Rinia është ende shumë e pa përfaqësuar në jetën politike në të 

gjitha vendet. Ndër vite asnjë nga vendet nuk ka patur ministra nën 30 vjeç, 
në dy vitet e fundit vetëm në Serbi dhe Shqipëri ka zëvendësministra të rinj 
dhe vetëm në Serbi kryebashkiakë të rinj.  
 
Shqipëria renditet e fundit në rajon përsa i përket pjesëmarrjes politike me 
vetëm 2.81% ndërkohë që norma mesatare në vendet e BE-së është 43.5%. 
Po ashtu pjesëmarrja ekonomike e të rinjve është në shkallën 5.1 %, ndërsa 
për përfshirjen sociale të të rinjve ende shumë të dhëna nuk përditësohen 
dhe si rrjedhojë nuk maten jo vetëm në Shqipëri por edhe në rajon.   
 
Indeksi përgatitet nga Rrjeti Rajonal Youth Hub Western Balkan and Turkey 
dhe shërben si një guidë me rekomandime për hartimin e politikave dhe 
iniciativave advokuese për pjesëmarrjen rinore në rajon. Për më shumë 
raporti rajonal dhe raporti për Shqipërinë  

Indeksi i Pjesëmarrjes Politike, Sociale dhe Ekonomike të të Rinjve  

https://idmalbania.org/presentation-of-the-csosi-2020-report-albania/?fbclid=IwAR1FDgjUqirgkpso6rK_hSZg9-QFJf9G6XTAmBhBjM9CH7-ECNuXvnkYHSk
https://www.facebook.com/hashtag/16daysofactivismagainstgenderbasedviolence?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwfJeN_KnMonc1JYQmiIgqPnubuDwZKl871YcWrKaofKP4zMGfyK7c2CGzLcO-VE0khz_2zhAowtTnNAkj5V5BsYotzUM9YTY_cXD1j2U3wJkDy10t11vTZYq6mbmSEB5ukHmlyl-D_OmM_aTLGN-Guhf
https://www.facebook.com/hashtag/16daysofactivism?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwfJeN_KnMonc1JYQmiIgqPnubuDwZKl871YcWrKaofKP4zMGfyK7c2CGzLcO-VE0khz_2zhAowtTnNAkj5V5BsYotzUM9YTY_cXD1j2U3wJkDy10t11vTZYq6mbmSEB5ukHmlyl-D_OmM_aTLGN-GuhfkNPcm3MfiNGtxPPoFyA&__tn__
https://www.facebook.com/hashtag/16days?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwfJeN_KnMonc1JYQmiIgqPnubuDwZKl871YcWrKaofKP4zMGfyK7c2CGzLcO-VE0khz_2zhAowtTnNAkj5V5BsYotzUM9YTY_cXD1j2U3wJkDy10t11vTZYq6mbmSEB5ukHmlyl-D_OmM_aTLGN-GuhfkNPcm3MfiNGtxPPoFyA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/16diteteaktivizmit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXcAYOic8vzlh034kypk9DH_4qKRiFB25NC52so_4OLLPiAjuT5U0L9ZvIOeUMZdVbqKj8Bt_d5945UK-JmjQ8mWZUI8bIEwV8pkU5AfLGAIKdmdsMDaJ-Zmfzp7qhzM9HO00cqYXJT8MmRUGxokAhoqc_nSSdfhYlEISBG8QvhTQ&__tn
https://www.facebook.com/hashtag/bejebotenportokalli?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXcAYOic8vzlh034kypk9DH_4qKRiFB25NC52so_4OLLPiAjuT5U0L9ZvIOeUMZdVbqKj8Bt_d5945UK-JmjQ8mWZUI8bIEwV8pkU5AfLGAIKdmdsMDaJ-Zmfzp7qhzM9HO00cqYXJT8MmRUGxokAhoqc_nSSdfhYlEISBG8QvhTQ&__t
https://www.facebook.com/KomitetiShqiptarIHelsinkit/posts/4206348166155348?__cft__%5b0%5d=AZX1BLBhOcH9Ba1jPA9xXImgSyUjglumb4Vs4ouvJ6tScvODFlRfPS4lh5kUvFD6Mic2nd7nuhjbuXofHXfeRVBUAIi4AmceToIu7ilUNMGTnlV_vNcFeyT_CsWzaKQVGuxD9wRenxCmXqRavxye8SZKVfpRpqxRW2t1lv
http://partnersalbania.org/publication/youth-participation-index-2020/
http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/12/Youth-Participation-Index-2020.pdf
http://partnersalbania.org/publication/monitoring-of-political-social-and-economic-participation-of-youth-2020-country-report-albania/
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Takim i OJF-ve mjedisore me Ministren Kumbaro mbi zonat e mbrojtura  

Një numër Organizatash të Shoqërisë Civile, aktive në fushën e mbrojtjes së natyrës, realizuan 

në datën 29 Tetor 2021, një takim me Znj. Kumbaro, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit. Takimi u 

kërkua nga rreth 50 organizata pjesë e grupimit për kauzën e ruajtjes së zonave të mbrojtura 

(ZM).  

Gjatë takimit OSHC-të ritheksuan që procesi i ndjekur deri më sot nga Ministria, është në 

kundërshtim me legjislacionin për Zonat e Mbrojtura dhe me gjithë kuadrin ligjor për 

këshillimin publik që garanton transparencën në vendimmarrje, si dhe që pasojat e rivlerësimit 

të nxituar, jo komform ligjeve dhe të pa bazuara shkencërisht, në Zonat e Mbrojtura janë tejet 

negative për larminë biologjike kombëtare. Për më shumë 

Në 8 dhjetor, me rastin e Ditës Kombëtare të 

Rinisë, Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia 

Tiranë organizuan në Pallatin e Kongreseve 

një event dedikuar të rinjve, ku u prezantua 
dhe platforma e Tiranës si Kryeqyteti 

Evropian i Rinisë për vitin 2022. Në këtë 

kuadër, gjatë vitit 2022, pritet të zhvillohen 

një numër i madh aktivitetesh me përfshirjen 

e të rinjve dhe organizatave rinore. Për më 

shumë 

Tirana - Kryeqyteti Evropian i Rinisë  

Më 25 nëntor Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) prezantoi në një tryezë me përfaqësues nga qeveria, institucionet akademike, 
shoqëria civile, media dhe biznesi, gjetjet e studimit “Bashkëpunimi universitet-shoqëri në Shqipëri”.  
 
Studimi tregon se në Shqipëri janë te pakta rastet e bashkëpunimit të mirë institucionalizuar, promovuar dhe të qëndrueshëm mes universiteteve 
dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë. Faktorët kryesorë që pengojnë bashkëpunimin universitet-shoqëri përfshijnë mungesën ose nivelin e ulët të 
financimit për kërkimin shkencor dhe mungesën e strategjisë (nga të gjithë aktorët) për ndjekjen e projekteve bashkëpunuese në mënyrë të 
qëndrueshme.   
 
Znj. Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës Burimore në Partnerët Shqipëri, si pjesë e panelit theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes universiteteve 
dhe shoqërisë civile në projekte të përbashkëta kërkimore dhe zhvillimin e partneriteteve strategjike e të qendrueshme, për të rritur efikasitetin e 
ndërhyrjeve dhe maksimizuar burimet dhe kontributin e institucioneve akademike dhe të organizatave të shoqërisë civile  Për më shumë   

Bashkëpunimi Universitet- Shoqëri, në Shqipëri 

Analiza e Paketës të Zgjerimit të Komisionit Evropian 2021 nga BCSDN 

Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile ka përgatitur një analizë të Paketës vjetore të Zgjerimit të Komisionit Evropian, duke vlerësuar 

progresin e bërë në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe dialogut me institucionet publike në vendet e Zgjerimit. Analiza është realizuar 

krahasimisht me gjetjet e Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile.  

Sipas analizës, raportet e detajuara synojnë të paraqesin "...një vlerësim faktik dhe të drejtë  si dhe një udhërrëfyes të qartë për të përshpejtuar dhe 
thelluar reformat. Megjithatë, ndonjëherë KE ka lënë pa përmendur zhvillime që janë jetike për shoqërinë civile dhe zhvillimin e saj. Edhe në rastet kur OSHC-

të kanë qenë të fuqishme në përpjekjet e tyre advokuese dhe reagimet publike si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, shqetësimet e tyre 

duket se nuk janë dëgjuar nga Komisioni i BE-së”. Për më shumë gjeni analizën e plotë këtu  

http://www.eden-al.org/index.php/al/lajme/771-takim-i-ojf-ve-me-ministren-kumbaro-mbi-zonat-e-mbrojtura?fbclid=IwAR17koz_f6qcVQiwSGe7P4G-adc7DoLohjfjeHdrYrFVvcfQZm2hP18fxpA
https://www.facebook.com/kongresirinor/?__cft__%5b0%5d=AZWNeLS7pPKal4B5W2Bp6seMKvhBI5Qut6VYBy-_hts-lnVHqOfhuzznfy0-PogwBnUNzdF2oqD4IUheXTihh1QBH7GdRjTDZPhO7RRgshPHO-04oeKMoGX92avNFXa3yC64MqOZNgkOukfUM7qBhGSkb1yKYq96XhqasWGpcSAye_wHh87BAweDxQdfaIIVGEmUrBN5q
https://www.facebook.com/bashkia.tirane.al/?__cft__%5b0%5d=AZWNeLS7pPKal4B5W2Bp6seMKvhBI5Qut6VYBy-_hts-lnVHqOfhuzznfy0-PogwBnUNzdF2oqD4IUheXTihh1QBH7GdRjTDZPhO7RRgshPHO-04oeKMoGX92avNFXa3yC64MqOZNgkOukfUM7qBhGSkb1yKYq96XhqasWGpcSAye_wHh87BAweDxQdfaIIVGEmUr
https://www.facebook.com/bashkia.tirane.al/?__cft__%5b0%5d=AZWNeLS7pPKal4B5W2Bp6seMKvhBI5Qut6VYBy-_hts-lnVHqOfhuzznfy0-PogwBnUNzdF2oqD4IUheXTihh1QBH7GdRjTDZPhO7RRgshPHO-04oeKMoGX92avNFXa3yC64MqOZNgkOukfUM7qBhGSkb1yKYq96XhqasWGpcSAye_wHh87BAweDxQdfaIIVGEmUr
https://www.facebook.com/kongresirinor/posts/4864501656915149?__cft__%5b0%5d=AZWNeLS7pPKal4B5W2Bp6seMKvhBI5Qut6VYBy-_hts-lnVHqOfhuzznfy0-PogwBnUNzdF2oqD4IUheXTihh1QBH7GdRjTDZPhO7RRgshPHO-04oeKMoGX92avNFXa3yC64MqOZNgkOukfUM7qBhGSkb1yKYq96XhqasWGpcSAye_wHh87
https://www.facebook.com/kongresirinor/posts/4864501656915149?__cft__%5b0%5d=AZWNeLS7pPKal4B5W2Bp6seMKvhBI5Qut6VYBy-_hts-lnVHqOfhuzznfy0-PogwBnUNzdF2oqD4IUheXTihh1QBH7GdRjTDZPhO7RRgshPHO-04oeKMoGX92avNFXa3yC64MqOZNgkOukfUM7qBhGSkb1yKYq96XhqasWGpcSAye_wHh87
https://www.facebook.com/hashtag/scidev?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVB2lTleYfn380Z6MdVsQym9oNyNloL2QDDlEAXT1L59_m9DdKhspx0lGfKXl0Sjekbg5TsMxHwAY7oHSAq4r-4JksWxDS_sPwncs86KntzfqZWd3HrcuXF_X3oRjbqJNdsBrzhEBf5_Re0httW4bbt&__tn__=*NK-R
https://scidevcenter.org/university-to-society-collaborations-in-albania-publication-of-report/
https://usia.al/hybrid-event-presentation-of-findings-scidev-usia/
https://bit.ly/3GFlOum


10 

Në 20-21 tetor 2021, TACSO 3 organizoi në Beograd, Forumin Rajonal “Përshtatshmëria e 

Komunitetit”, me pjesëmarrjen e 117 përfaqësuesve të fondacioneve komunitare, organizatave 

me bazë komunitare, OSHC-ve që manaxhojnë programe grantesh dhe rritje kapacitetesh për 

OSHC të tjera, përfaqësuesve nga DG NEAR dhe delegacione nga rajoni, donatorë, ekspertë 
dhe palë të tjera të interesuara në fushat e zhvillimit të shoqërisë civile në rajonin Ballkanit 

Perëndimor dhe Turqi.  

Në qendër të diskutimeve të Forumit ishte aktivizmi dhe marrëdhënia e OSHC-ve me 

përfituesit dhe mbështetësit.  

Përmes paneleve tematike u krijua hapësirë diskutimi midis gjithë grupeve të interesit në rajon 

për çështje si: faktorët që ndikojnë në një komunitet të qëndrueshëm dhe të aftë për t`u 

përshtatur; mbështetja e komuniteteve për t`u rimëkëmbur; identifikimi i nevojave të 

komunitetit; njohja e përfituesve dhe mbështetësve të OSHC-ve; modelet e aktivizmit në 
komunitet; Filantropia komunitare etj. si dhe u ndanë praktika të mira të OSHC-ve në 

mbështetje të grupeve vunerabël në kohë krize. Shqipëria, u përfaqësua në këtë Forum, me 

disa përfaqësues të OSHC-ve, që kontribuan në panelet tematike e diskutime, duke sjellë 

perspektivën shqiptare në këtë çështje.  Për më shumë  

Forum Rajonal – Përshtatshmëria e Komunitetit 

Në 26 tetor 2021, EU TACSO 3 organizoi eventin dy-ditor 
mbi Rolin e Shoqërisë Civile në Procesin e Anëtarësimit në 
BE. Përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile, 
institucione shtetërore, delegacionet e Bashkimit Evropian 
nga rajoni, DG NEAR, organizata ndërkombëtare dhe 
ekspertë, morën pjesë në event dhe diskutuan mbi 
mekanizmat për përfshirjen e OSHC-ve në procesin e 
anëtarësimit në BE dhe në strukturat programore IPA.  
 
Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës Burimore, në fjalën e saj 
si pjesë e panelit, u ndal në sfidat kryesore për përfshirjen 
efektive dhe reale të OSHC-ve në procesin e Anëtarësimit në 
BE si dhe në rekomandime për OSHC-të, institucionet 
qeveritare në të gjitha nivelet si dhe Bashkimin Evropian për 
përmirësimin e situatës në këtë drejtim. Për më shumë  

Evente Rajonale - P2P 

Roli i shoqërisë civile në procesin e 

anëtarësimit në BE  

Më 18 nëntor, TACSO 3 organizoi një event rajonal P2P mbi 
"Përdorimin e pasurive të konfiskuara, për të mirën 
publike".   
 
Qëllimi i eventit ishte ndarja dhe prezantimi i shembujve të 
krijimit të modeleve të ripërdorimit të qëndrueshëm të 
aseteve të konfiskuara dhe të sekuestruara nga krimi i 
organizuar në Shqipëri dhe më gjerë në Ballkan.  
 
Modeli I ngritur ne Shqipëri nga Partnerët Shqipëri në 
kuadër të projektit  “CAUSE - Përdorimi i pronave të 
konfiskuara për sipërmarrje sociale”, ishte në qendër të këtij 
eventi bashkë me shembuj të një modeleve dhe pune të tillë 
të zhvilluar në Itali dhe në nivel evropian. Për më shumë 

Përdorimi i pasurive të konfiskuara për 

të mirën publike  

http://tacso.eu/community-resilience-forum-20-21-october-2021-authenticity-solidarity-and-best-practices-sharing/
https://www.facebook.com/TACSO3/?__cft__%5b0%5d=AZUV5MmfIkIVFtDMjPADhEnmsaT4XKVStmUK8ojDEBjoIIgM5gGOcLLk3wB3trZRMrGXrJ5nZ18R2IKTdzrj8PWh9GM_2YxXty7D0dg20GLD4ajCI7cW-OR7sbR2e9vsXtdzzRcB8KWzMwCeBHYHpoWlNhiqd0lC7_dwz-ryzOLKe4qpYTGRWA0EkKFeJxI0mSlwrhKQPOXZ-sIe
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1948024805356938?__cft__%5b0%5d=AZUV5MmfIkIVFtDMjPADhEnmsaT4XKVStmUK8ojDEBjoIIgM5gGOcLLk3wB3trZRMrGXrJ5nZ18R2IKTdzrj8PWh9GM_2YxXty7D0dg20GLD4ajCI7cW-OR7sbR2e9vsXtdzzRcB8KWzMwCeBHYHpoWlNhiqd0lC7_dwz-ryzOLKe4q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftacso.eu%2Fusing-confiscated-assets-for-good-causes%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aBdpzr64EA0RU40UyKRi5ZoKLQpv8WgYAoZIWIHtYd-IwoGTHIK8mKP0&h=AT2eJEjUAFtseuHHTSkRQYo_uJhkHJN3mYYZnzbR4uvYtd6wuB6cd74BeKg81DU8C2mW6rTNYJnnwXTyn
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hapur hapur 

hapur 

hapur 

mbyllur 

mbyllur 

hapur 

mbyllur 

mbyllur 

mbyllur 
hapur 

hapur 

hapur 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2012979855528099?__cft__%5b0%5d=AZXgy3pRAjip_7IYDRGjmof2yKPuD58zU0QjuDzuhbuo6bGFFaNUuq_BzEmwypafMsoCcm2eIVGGvQ4uMJpbRvDImO8mMjC5r54zNF41hXl8wDGbIJ1WbPE4VMt563rsq7AQV6Ymg_aZmgqvU4qqs2zax5LRT4FDuYwZM21KuqSfoeU7c-
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2013545382138213?__cft__%5b0%5d=AZUPuEOb9bGLF-7nIpSOSAZTA-yrMm9tNSeG6xiKDbpKIlToAwY338eTOqqJVWrFFwZMISHSxAulasod0M9fSnnKLeQPHTX7dON4Ju5o9i6ZxVq3y_6zKjuXxWwH0BSuTRdlqNSxgZtoV9PAVWvv0dQV_gBJz1TFnn9Dde_Y20LAn_JT5u
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2012100795616005?__cft__%5b0%5d=AZWMv2QSwwrtTOhXmaOQRQqpAlfajTTFrvfaO_sYSIVhTMwW3U9KYXukop8NSYYOwvegWLWR_eXJaF5Bxdq3CiOjuLtJRo3zKnBF5SjwKYBCPZUBu6THiK8T7UV0wPyc5amM2SElF6iWpWu68oSUG3g8hXRvY2PAXmxlWIkKo4PA_wUkJG
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1991104924382259?__cft__%5b0%5d=AZXC8tIqnMJTpwOO_DOvi-GzyeXSqPMa46GTIZDZa5e5W_iQYwMlESIG24I1P_7k4GdVZp1IvOn7WYFF4XN7TdDugYUpU7fNtYyjW4sYesc2IOxUSqh-mx4-SrbE5B9dP3tvW1Z-pD41g88qdWEipX4n7X19Q0V44tycvMy_CRo0qoCpJ_
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1990844867741598?__cft__%5b0%5d=AZVNJr0qHjkVHJG0Dg6Zb7CMh-NQbKaa2f4JpAYa-ATsS8UesEy8F-qgiHWWZImTnisVfRtM3MU694GDoVnKhm0BzXvhGJGCc5b9mcuMi13uhrD2apgdRDLrcF3Re1TEBo-68TOTsactJZBEA34W5iQ17AaecSpVJszJSyr0uAXGS5wQKo
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1990248241134594?__cft__%5b0%5d=AZWjDxnnWJ_Nh0JLkVqoctA9GBO-LLD0I_ORAJP31u5QCJ9NHniClVqEJ86KQTq-HVd5_o-XxGJY4pI47IyRuXCNdZlVuBNmbBpTvXFDBTtoJ1UZ6E5z8kLQ5Gycnb_vyKNzqWiBoaOQu_ILfPprZ9jczm64S8k1BxXI7ZWSvrYuUXdUHg
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1990141147811970?__cft__%5b0%5d=AZWYsHTSuKCno_nY3TUR0ycJsAJRKs5AxmXIfdiVYBoxFyEDXrlMFCZhnoGkyraTK-4aRp1IWkCtsSDxMxT2GjpGL2hbxaCtETqyfpqQ-ZfdcT4A-tyXudppDFmEXE4qSgtGR-cRijFE7tKJ-f796Hhj9sFC-oknv9GsBS2LTCoLZYitZA
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1986399094852842?__cft__%5b0%5d=AZWFtuLKKObuRhbFdYwpthhH52xepmoYMYU8V0Q2BkDhhYQHEpR8K0ALGAMYBe0SbTDbGYSDhjFEgY0OOjTw9J3CbV1unaN-7McMaupJzzQSF7kSrJJ8Yesjc72h1MMDhmN-hGB0aAJ0b6_aM9khkfwEZh09-BELArHcOyuZ_GFu6a9cJF
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1977445815748170?__cft__%5b0%5d=AZWKcjq2ljOMS70Fa598sXshZpHQZ2eX_8MnMiBsRqaipUMh2Z3h3SdOfpK_8MNmsCPQsLzf2AokYqiXx2doAcstxYPvEVBY6BseSXY_R312NBfgccB8hMqeiTrMRwrDQUxRZziPJcEvc_xmt2zcL3sdp65vWed7zbY5Lq591RtnhVnlwd
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1976853399140745?__cft__%5b0%5d=AZWeQmlUNsYd0cw2LhidisgHwD4dPRrDjh58erhmzgfLNoLobb2o1ZE4AwwQL3YU70hESQZ3cOtRDO_ep04y5Ji4ds-YhhtPm-QIYQYYCufB993OGwCz7bhIFGaw5INDZZ7vDuIQ_Qjc7q1c1qO81YRj5Rh2fu9DREHSlnfJdgacDvOCK9
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2011292509030167?__cft__%5b0%5d=AZUuAkT30v0Ot08PbNw2m3zTiYl_o4vGBtdPx7-NmEM1R18Af-GeQ9mHpiaZA31hO3KFVJe-nGCAdkFhN8Puo9u44nJpovRUHTyZXAJe9WhKlssfxgiaturYJzxh-5md8YT2OT8s4_M3aXmMI_wNeVyA0zAvFLet31qTaSplH9h8fqVGq6
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2012104238948994?__cft__%5b0%5d=AZU_Q71qwJoBep0UTiho_D0C_LQpCD4gqxb2mzGT4zvSBznF3wvCa2DaUrMEU5BbauBXo_pXqtaNc5jjAfzPnqyd_mLblYK1aUoJZeCgryyvqhiv38wujxQR9T7T60t3D1slbSjoXhofFizM7gB0hPFdzkcJ1sjh287Zdn8UbAvKo2uew8
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2010670832425668?__cft__%5b0%5d=AZXwuPhKSXvYRXPfVsVJa6P47G0mwNTKY0hmW7kyg0ieOTzuqWk0MAkN8SGSp_SebMGHyQSr8mVRsllJbTyD11bGBeiHW9KJHmyZJowNhVe1ksilQ-8fc0F2B6aft2M_i6M8jn7uFHP7qQb6AxLGpMEYXWlinJPnaFlsLPWhjz3HIe46BH
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Zyra në Tiranë 

Rruga e Elbasanit, PARK GATE, Kati i 
10të, Ap. 73, Tiranë 

(në mjediset e “Partnerët Shqipëri për 
Ndryshim dhe Zhvillim”) 
Tel/Fax: +355 4 2254881 

E-mail: info@resourcecentre.al  

Zyra në Shkodër  

Lagjja Kongresi i Përmetit, Rr. Oso 

Kuka, Kati i 2të, Hyrja 1, Shkoder 

(në mjediset e Shoqatës “Gruaja në 

Zhvillim”) 

E-mail: shkodra@resourcecenter.al 

Zyra në Vlorë  

Lagjja 29 Nëntori, Rr. Dede Ahmet Ama-
taj, Çerdhja 15, Kati i 2të, Vlorë 
 

(në mjediset e Qendrës “Aulona”) 
Tel: +355 3 3224531 

E-mail: vlora@resourcecenter.al 

NA NDIQNI :  @resourcecentrealbania @resourcecentre.al @resourceCSO_al 

Janar 2021 

 

 

  Shkurt 2021 

 

 

Mars 2021 

 

 

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

NA KONTAKTONI :  
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KALENDAR TREMUJOR        Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 
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27 28      
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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

