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Rimbursimi i TVSH-së për OJF-të, më në fund 
bëhet funksional në Shqipëri  

Thirrje për organizatat e shoqërisë civile për të 
mbështetur popullsinë ukrainase të goditur nga 
lufta  

Deklarate Publike nga OSHC-të mbi oponencën e 
tyre ndaj Propozimeve për Hartën e Re Gjyqësore 
për Shqipërinë   

Takim i OJF-ve me Ministren e Shëndetësisë dhe  
Mirëqenies Sociale mbi ofrimin e shërbimeve PAK   

Takimi i Parlamentit të Shqipërisë me OSHC-të 
dhe median mbi qasjen në bashkëhartimin e 
standardeve të transparencës dhe pjesëmarrjes së 
publikut  

Ndërtimi i partneriteteve ndërsektorale OSHC - 
Sektor privat   

Forume Rajonale mbi Ndikimin e Covid-19 në 
Ballkanin Perëndimor 

Event global online mbi “Avancimin e 
Llogaridhënies Parlamentare në Kontekstin e 
Krizave”  

Publikohet raporti  “Udhëzuesi për Shoqërinë 
Civile 2020 - Raport Vlerësimi” 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Programi i Qendrës Kombëtare Burimore për 
Shoqërinë Civile për vitet 2022-2025 

Shërbim ligjor për organizatat e shoqërisë civile  

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe 
mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për  OSHC-të 
nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet” 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në Shqipëri  

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

Standards4NPOs - Mekanizmi online i 
vetëvlerësimit për OSHC-të në Shqipëri  

Kodi i Standardeve për OShC-të 

Akademia e OJF-ve 

Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e 
Akademisë 

 

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 

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për  OSHC-të 
nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet” 

Kujtojmë të gjitha organizatat e interesuara që thirrja është e hapur. Mirëpresim aplikimet 
tuaj. Afati i fundit për aplikim është data 4 maj, 2022! Për më shumë rreth aplikimit, njihuni 
këtu  

Programi i Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile  

për vitet 2022-2025 

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, bazuar në nevojat e sektorit do 
të vijojë shërbimet me një program të pasur dhe të larmishëm. Për më shumë informacion 
gjeni këtu një përshkrim të plotë të programit dhe na kontaktoni për t’u bërë pjesë e tij, sipas 
interesit dhe nevojave tuaja.  

Shërbim ligjor për organizatat e shoqërisë civile  

Shërbimi Ligjor për OJF-të dhe aktivistët e 
shoqërisë civile, është një ndër shërbimet më 
të fundit që i është shtuar gamës së 
shërbimeve help-desk që Qendra ofron për 
sektorin.   

Ky shërbim përfshin ofrim informacioni dhe 
edukim ligjor për OJF-të si dhe këshillim ligjor 
në lidhje me krijimin, funksionimin, 
përputhshmërinë ligjore dhe fiskale, dhe 
çregjistrimin ligjor të organizatave.  

Për më shumë informacion mbi shërbimin 
ligjor dhe si të përfitoni prej tij, lexoni këtu.  

Gjatë këtyre muajve, disa organizata janë asistuar kryesisht mbi çështje si regjistrimi dhe marrja 
e statusit të sipërmarrjes sociale, hapja dhe regjistrimi I degëve të dyta të organizatës, 
procedura e rimbursimit të TVSH-së, procedura e regjistrimit të pronarëvë përfitues si dhe 
deklarimet pranë tatimeve. Po ashtu disa aktivistë dhe grupime informale janë këshilluar lidhur 
me themelimin e organizatave të reja dhe regjistrimin formal të tyre në Gjykatë.  

https://resourcecentre.al/sq/hapen-aplikimet-per-programin-e-trajnimit-dhe-mentorimi-gjenerimi-i-te-ardhurave-per-oshc-te-nga-sherbimet-me-pagese-produktet-dhe-asetet/
https://bit.ly/36GLERo
https://resourcecentre.al/sq/hapen-aplikimet-per-programin-e-trajnimit-dhe-mentorimi-gjenerimi-i-te-ardhurave-per-oshc-te-nga-sherbimet-me-pagese-produktet-dhe-asetet/?fbclid=IwAR059HMRpdQwJTdNunWCnOKjhcNdY-sam35n9wzHJ9CFxwgcJdGKhReeq7c
https://bit.ly/3iVIID9
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Më datë 21 shkurt, Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë I Kuvendit të 
Shqipërisë, organizoi një seancë dëgjimore me përfaqësues të qeverisë mbi ligjin “Për 
Vullnetarizmin”. Organizatat e shoqërisë civile u informuan mbi këtë seancë dëgjimore dhe 
rendin e ditës për diskutim vetëm nga faqja e internetit të Kuvendit të Shqipërisë. 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në Shqipëri  

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

Gjatë takimit me OSHC-të e Vlorës për të diskutuar mbi situatën e refugjatëve të krijuar nga lufta në Ukrainë dhe 
koordinim më të mirë nga strukturat vendore shtetërore në rast të rritjes së numrit të refugjatëve në vendin tonë. - 

Zyra Rajonale Vlorë 

Nga takimi me përfaqësues të organizatave të shoqërisë 
civile IPA Scodrinon për identifikimin e partnerëve në 

shkrimin e projekt propozimeve. - Zyra Rajonale Shkodër 

Gjatë takimit me një grup këshilltarësh të Këshillit 
Bashkiak Vlorë për të advokuar mbi adresimin e 

çështjes së transportit publik për zonat rurale përmes 
peticionit të dorëzuar tashmë. - Zyra Rajonale Vlorë 

Qendra ka zhvilluar disa takime me OJF-të lokale, duke i 
informuar mbi mundësi financimi dhe thirrje për 

projekt propozime të donatorëve të ndryshëm - Zyra 
Rajonale Shkodër 

Nga tryeza e rrumbullakët me disa OSHC të Shkodrës 
në përgjigje të situatës së luftës në Ukrainë dhe 

solidaritetit për refugjatët. - Zyra Rajonale Shkodër 

Diskutimi gjatë seancës u fokusua kryesisht në Nenin 22 të Ligjit “Për vullnetarizmin” duke anashkaluar një seri problematikash të tjera që Ligji ka. 
Megjithëse kanë kaluar 6 vjet nga miratimi i ligjit, kuptimi dhe zbatimi i tij si nga ana e organizatave të shoqërisë civile, po ashtu dhe e institucion-
eve përgjegjëse për zbatimin e tij mbetet problematik. 

Në kohën e propozimit dhe miratimit të tij, Ligji nuk u konsultua me grupet e interesit dhe as u mor parasysh zhvillimi i vullnetarizmit në vend. 
Propozimi nuk ishte mjaftueshëm i bazuar në evidenca dhe i studiuar, duke bërë që edhe pas 6 vitesh të jemi në situatën e pazbatueshmërisë së 
tij.  

Me iniciativë të Organizatës Përtej Barrierave në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe mjaft organizata të 
tjera në vend, prej më shumë se 2 vitesh është diskutuar në një seri tryezash mes sektorit dhe institucioneve për problematikën e ligjit dhe është 
kërkuar ngritja e një grupi pune për rishikimin e tij.  

Pas seancës dëgjimore, Përtej Barrierave dhe Qendra Burimore, në emër të Grupimit për Vullnetarizmin, ju drejtua sërish institucioneve 
përgjegjëse me këtë kërkesë. Më datë 29 mars, një takim online u organizua me Ministren e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi, zv. min-
istren e Financave dhe të Ekonomisë, Olta Manjani, drejtorin e Përgjithshëm të AKPA-s, Klevis Hysa, stafin e MFE-së dhe kolegë përfaqësues të 
organizatave të shoqërisë civile, ku diskutuam mbi problematikën e ligjit dhe ngritjen e një grupi pune të përbashkët për rishikimin e ligjit.   

Për tu njohur më shumë me përpjekjet dhe punën grupit për vullnetarizmin gjeni këtu Letra e Hapur dhe Opinioni Ligjor mbi këtë çështje.   

https://beyondbarriers.org/
https://resourcecentre.al/
https://bit.ly/3uOhtQv
https://bit.ly/3wRNYzJ
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OSHC-ve  

Vetëvlerësimi online Standards4NPOs është krijuar për të ndihmuar OSHC-të të vlerësojnë në 
mënyrë cilësore (sugjerime automatike me shkrim) dhe sasiore (sistem vlerësimi i pikëzuar) 
standardet e tyre të qeverisjes; procedurat administrative dhe financiare; politikat e burimeve 

njerëzore (punësimi/ shkarkimi/promovimi); llogaridhënien ndaj 
përfituesve/anëtarëve; financimin, mbledhjen e fondeve dhe 
menaxhimin e burimeve; advokimin e përgjegjshëm dhe ndërtimin e 
partneritetit, si dhe shumë aspekte të tjera.   
 
Mekanizmi vetëvlerësues synon të udhëheqë mënyrën se si organizatat 
funksionojnë dhe ndërmarrin veprime për përmirësimin e rezultateve të 
veprimtarisë së tyre në një mënyrë strategjike dhe të planifikuar. Për të 
gjitha OSHC-të që dëshirojnë të rrisin dhe përmirësojnë standardet e 
tyre të punës, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në 
Shqipëri tashmë ka prezantuar dhe po zbaton programin e saj për 
ngritjen e kapaciteteve, me një qasje të përshtatur sipas fazave të 
ndryshme të zhvillimit institucional të OSHC-ve. 
 
Mekanizmi Vetëvlerësues gjendet në platformën web si dhe aplikacion 

mobile për IOS dhe Android. 

Për çdo pyetje lidhur me procesin e vetëvlerësimit, kontaktoni Qendrën 
Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri në +355 4 

2254881, ose info@resourcecentre.al  

Standards4NPOs - Mekanizmi online i vetëvlerësimit për OSHC-të në Shqipëri  

Kodi i Standardeve për OJF-të në Shqipëri  

Edhe në këto tre muaj, Qendra Burimore, në cilësinë për Sekretariatit të Kodit të Standardeve për 

OJF-të, ka vijuar promovimin e Kodit të Standardeve të OJF-ve si një mekanizëm që u shërben 

organizatave për rritjen e standardeve të veprimtarisë së tyre dhe qendrushmërisë. Në të njëjtën 

kohë, është ofruar informacion dhe asistencë për të gjitha organizatat e interesuara për t`u 
anëtarësuar në Kod. 

Gjatë kësaj periudhe 13 organizata kanë shprehur interesin t`i bashkohen anëtarësisë së Kodit 

të Standardeve dhe janë në proces anëtarësimi.  

Ju rikujtojmë se shprehja e interesit për anëtarësim është i hapur në çdo kohë për çdo OJF të 

interesuar. Për më shumë rreth mënyrës sesi mund të anëtarësoheni klikoni këtu  

https://standards4npo.al/evaluation/start
https://apps.apple.com/us/app/standards4npos/id1611365389
https://play.google.com/store/apps/details?id=al.standards4npo.app
mailto:info@resourcecentre.al
https://resourcecentre.al/sq/rritja-e-pergjegjshmerise-se-oshc-ve/
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Fuqizim kapacitetesh  

Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e Akademisë 

Paralelisht me zhvillimin e leksioneve, janë zhvilluar dhe seancat e para të mentorimit me akademistët. Procedura e regjistrimit të pronarëve 

përfitues, fiskalizmi dhe deklarimet e OJF-ve pranë organeve tatimove, aplikimi për rimbursimin e TVSH-së, aplikimi për regjistrimin dhe marrjen e 

statusit të sipërmarrjes sociale si dhe procedura e pjesëmarrjes në grupet ndërsektoriale në procesin e konsultimeve në kuadër të Integrimit 

Europian ishin disa nga çështjet e trajtuara përgjatë seancave. 

Prej muajit janar ka rifilluar programi i Akademisë së OJF-ve për vitin 2022. 

Akademia është një program vjetor që u jep mundësinë drejtuesve të 

OSHC-ve dhe manaxherëve të nivelit të lartë të rrisin aftësitë dhe të 

zhvillojnë kompetenca. Pas një thirrje të hapur për shprehje interesi, 24 
përfaqësues të OSHC-ve u zgjodhën për të marrë pjesë në Akademinë e 

këtij viti. 

Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar dy leksionet e para respektivisht mbi 

"Kuadri Ligjor për OJF-të në Shqipëri" dhe "Procesi i integrimit të 

Shqipërisë në BE dhe roli i OSHC-ve". Akademia e OJF-ve është një nga 

aktivitetet kryesore të Qendrës Kombëtare Burimore për ngritjen e 

kapaciteteve të sektorit.  

#Leksioni1  

Kuadri Ligjor për OJF-të në Shqipëri 

#Leksioni2 

Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE dhe roli i OSHC-ve 

Programi tashmë në vitin e 8-të të zbatimit të tij, është konsoliduar dhe vlerësohet nga OJF-të si një ndër programet kryesore që mbështet 

formimin e drejtuesve dhe stafit të organizatave.  Për më shumë informacion, gjeni këtu programin. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1993111567514928?__cft__%5b0%5d=AZU4zYH0JVLHmgd4FZStkLQzE5kSTIQut9GR4r-OVCu44l4GuMr-FvU7JE8Tg8Wg1JoJYcsdJMIKFCTWMKhvFg-ksBHChHsySlgqLohszErQKwLxXuq-9zERaIw582BWEa7vM8-3A--vMh_-6ucamZqZdadjc6y3LgYq710DhoF0giE
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2060863470739737?__cft__%5b0%5d=AZVAV9pMj34TZ4Za8Cw-iPHUwfu3CbPkIIL67dV58Mp7ERSVE8kfsGgucqFZkaihEEwg2H_gU14yxT64tqpEWs68VRgz8-p5rl5-jGwPI3XnaXZAE3u5ceQ8KIifv_OYQ3KYK0FubIuWcrHaXg5h-Nc2BMx5G3snCuKpZJbBrJwU3jS
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2065364010289683?__cft__%5b0%5d=AZVW5OwGJEHxQGHClUGBmd7B_4fWsFzYqGn3_Uoq5NadJss2nO-6CdLtEne8iVShSdobTRInIW_usHBlqrQrpoYYFtvmnLXzjJ7x8eYeUrGl_byRTJyo0WTDYXvJCX6UdWTztjTvz0WpJACN-z9cX0w1wK0CJk_HSleFasm-DIUONOg
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2065364010289683?__cft__%5b0%5d=AZVW5OwGJEHxQGHClUGBmd7B_4fWsFzYqGn3_Uoq5NadJss2nO-6CdLtEne8iVShSdobTRInIW_usHBlqrQrpoYYFtvmnLXzjJ7x8eYeUrGl_byRTJyo0WTDYXvJCX6UdWTztjTvz0WpJACN-z9cX0w1wK0CJk_HSleFasm-DIUONOg
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2060863470739737?__cft__%5b0%5d=AZVAV9pMj34TZ4Za8Cw-iPHUwfu3CbPkIIL67dV58Mp7ERSVE8kfsGgucqFZkaihEEwg2H_gU14yxT64tqpEWs68VRgz8-p5rl5-jGwPI3XnaXZAE3u5ceQ8KIifv_OYQ3KYK0FubIuWcrHaXg5h-Nc2BMx5G3snCuKpZJbBrJwU3jS
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2065364010289683?__cft__%5b0%5d=AZVW5OwGJEHxQGHClUGBmd7B_4fWsFzYqGn3_Uoq5NadJss2nO-6CdLtEne8iVShSdobTRInIW_usHBlqrQrpoYYFtvmnLXzjJ7x8eYeUrGl_byRTJyo0WTDYXvJCX6UdWTztjTvz0WpJACN-z9cX0w1wK0CJk_HSleFasm-DIUONOg
https://resourcecentre.al/sq/sherbimet/capacity-building-for-civil-society-in-albania/academy-for-csos-leaders/
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Rimbursimi i TVSH-së për OJF-të, më në fund bëhet funksional në 

Shqipëri  

Pas disa vitesh përpjekje të sektorit dhe punës me institucionet, shihen rezultatet e para pozitive për 

rimbursimin e TVSH për sektorin jo-fitimprurës në vend. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve është bërë rimbursimi për 4 projekte të zbatuara nga OJF-të në vend për vitin 2021. 

Rikujtojmë të gjitha organizatat e interesuara se procedura e rimbursimit të TVSH-së për grantet e 
donatorëve të huaj kryhet bazuar në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, nr. 34, datë 5.12.2019 

https://bit.ly/3GBj9Ay, mbi procedurën e rimbursimit të TVSH. Për më shumë mbi kuadrin ligjor dhe 

rregullator rreth detyrimeve tatimore për OJF-të, por dhe të tjera, ju ftojmë të konsultoheni me rubrikën 

Pyetje-Përgjigje https://resourcecentre.al/sq/pyetje-te-shpeshta/ në Website tonë ose na shkruani në 

info@resourcecentre.al për këshillim apo asistencë.  

Në datë 29 mars, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim organizuan aktivitetin “Zëri ynë ka 

Rëndësi” me pjesëmarrjen e dhjetra organizatave të shoqërisë civile dhe të rinjve aktivistë. 

Pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen me disa nisma të suksesshme të të rinjve në dobi të komunitetit si dhe me praktika të sukseshme të 

organizatave të shoqërisë civile lidhur me përmirësimin e standardeve të qeverisjes dhe veprimtarisë organizative në përputhje me Kodin e 
Standardeve për OJF-të në Shqipëri, si dhe diversifikimin e burimeve të financimit për më shumë qendrueshmëri financiare të sektorit jofitimprurës 

në vend. Lexoni më shumë mbi takimin 

Aktiviteti publik “Zëri ynë ka Rëndësi”  

Thirrje për organizatat e shoqërisë civile për të mbështetur 

popullsinë ukrainase të goditur nga lufta  

Përmes një thirrje publike në datën 2 shkurt, një grup prej 19 organizatash të shoqërisë civile që 

kanë si mision mbrojtjen dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dënuan 

ashpër sulmin brutal ushtarak Rus ndaj Republikës së pavarur të Ukrainës.  

Lexo thirrjen e plotë  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GBj9Ay%3Ffbclid%3DIwAR3UB69-o__x4z6mKa3WSnI9TAQ-03Ggg1UcoacwsqKarqx1ETeNUKysSko&h=AT2ujgkm7UrUxKyhgx8Hu5ayr_-DuCXFMa8e0ypdbLuTc1kSWUXXEM0dZGC-qnELyKeOFzeOv0Yf5uYhEWneuTE61S4cw0g1-o_jV9lyydnFLhpSMnKFdCRH7J
https://resourcecentre.al/sq/pyetje-te-shpeshta/?fbclid=IwAR2z2hfcrhe2J8DEAAKegHdcbat6vY1QFGcQeyu9TN8Y_wB09y47GpMxsMk
mailto:info@resourcecentre.al
https://www.facebook.com/CoPLANTirana
https://www.facebook.com/partnersalbania
https://www.facebook.com/CoPLANTirana/posts/5351322301545592?__cft__%5b0%5d=AZVw38UBXCrMhzTPAfCoAKckLKvDBnxVW6WMgjONI6qMW3VW_qykTLgCLZFbp0vakfTQcGGmd1WRINLdpL4zgRgJHLM9FokkMKHuNeEVCvf516f-4x9jiu3hix2cZ11Zs8ds-PbM9IhXk04STiM3-AmJ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2039515122874572?__cft__%5b0%5d=AZV1yqONZ-qJAsos3wgm90QTEchVBxnsPJcuCAqiksr2-y6CnpgwCN2060N1MZklGxijdiKlKO4NjOhUeVj2CCAAZbHtprg4RocVc9FLoILg-vVeT0jz79sYE1H1KK7-solWN1_m9RqfCYjEdr49njbb6tIu_TXI_Jn_64qeql784OX
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Me iniciativën e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, një grup prej 9 organizatash të shoqërisë civile, 
përmes një Deklarate publike, vlerëson në parim, si një proces shumë të rëndësishëm, 
riorganizimin e gjykatave dhe kompetencave të tyre tokësore. Ky proces i njohur ndryshe si, 
harta gjyqësore, vlerësojnë se mbart një rëndësi kyç për rritjen e aksesit, cilësisë dhe 
reduktimin e kostove për qytetarët në marrjen e drejtësisë dhe në respektim të së drejtës për 
një proces të rregullt gjyqësor. Lexoni deklaratën e plotë këtu 

Deklarate Publike nga OSHC-të mbi oponencën e tyre ndaj 

Propozimeve për Hartën e Re Gjyqësore për Shqipërinë  

Takim i OJF-ve me Ministren e Shëndetësisë dhe  Mirëqenies 

Sociale mbi ofrimin e shërbimeve PAK   

Takimi i Parlamentit të Shqipërisë me OSHC-të dhe median mbi qasjen në bashkëhartimin e 

standardeve të transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut  

Parlamenti I Shqipërisë, në 1 mars zhvilloi takimin e parë për të diskutuar mbi qasjen në bashkëhartimin e standardeve të transparencës dhe 
pjesëmarrjes së publikut. 
 
Në takim morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile dhe medias, të cilët përshëndetën nismën e Kuvendit dhe shprehën gatishmërinë për të 
qënë pjesë e grupit të punës së hartimit të këtyre standardeve. 

Në datën 02 shkurt, në mjediset e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, 
organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë shërbime dhe mbrojnë të drejtat e personave me 
aftësi ndryshe zhvilluan një takim me Ministren Znj. Ogerta Manastirliu, zv.ministren Znj. 
Denada Seferi për të forcuar bashkëpunimin për zgjerimin e shërbimeve në vend. 

Hartimi i standardeve kombëtare të ndërhyrjes së hershme për fëmijët me aftësi të kufizuara 
dhe me vështirësi në zhvillim, hartëzimi i shërbimeve të ndërhyrjes së hershme dhe atyre të 
specializuara për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara në rang kombëtar, referimi në 
shërbime të specializuara, bazuar në nevoja, nga ana e komisioneve të vlerësimit 
multidisiplinor për fëmijët me aftësi të kufizuara intelektuale, realizimi i kostimit të shërbimeve 
si një mjet rregullator i shërbimeve publike dhe private për personat me aftësi të kufizuara, 
reduktimi i tarifës së energjisë elektrike për ofruesit e shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit me 
aftësi të kufizuara, me vlerë më të ulët se ajo e biznesit dhe mbështetja e ofruesve të 
shërbimeve duke siguruar 30%-50% të buxhetit të tyre vjetor ishin disa nga çështjet kryesore 
të diskutuara gjatë takimit. Lexo më shumë 

Ndërtimi i partneriteteve ndërsektorale OSHC - Sektor privat   

Më 3 mars, BCSDN organizoi eventin rajonal online “Aleanca e pazakontë për të mirën e 
përbashkët: Bashkëpunimi OSHC – Sektor Privat”. Si pjesë e takimit organizatat nga vendet e 
rajonit prezantuan praktikat e mira dhe shembuj të suksesshëm të bashkëpunimit me sektorin 
privat të sipërmarrësve socialë me një objektiv të përbashkët për të sjellë një ndryshim pozitiv 
ose për të promovuar hapësirën qytetare.  

Partnerët Shqipëri me një eksperiencë të gjatë tashmë në këtë drejtim dhe një sërë 
programesh që mbështesin bashkëpunimin mes OSHC-ve dhe sektorit privat, prezantoi 
praktikën në Shqipëri dhe disa arritje konkrete në mbështetje të sektorit. 

https://ahc.org.al/deklarate-publike-oponence-ndaj-propozimeve-per-harten-e-re-gjyqesore-per-shqiperine/
https://www.facebook.com/OgertaManastirliu/posts/477036250459883
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Forume Rajonale mbi Ndikimin e Covid-19 në Ballkanin Perëndimor 

Prej disa muajsh, ka nisur zbatimi I një iniciative të përbashkët rajonale mes Qendrave Kombëtare Burimore të Shoqërisë Civile në vendet e rajonit, 
mbi “Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe politikave në kohë krize”. Iniciativa synon të identifikojë impaktin social-ekonomik të Covid-19 në Ballkan 
nga këndvështrimi i të gjitha palëve të interesuara, duke kontribuar në shkëmbimin e përvojës dhe sfidave si dhe promovuar praktikat e 
suksesshme të përshtatshmërisë në përgjigje të Covid-19. Nisma është ndërmarrë nga Partnerët Shqipëri dhe zbatohet në partneritet me 5 
organizatat që manaxhojnë Qendrat Burimore në Bosnje e Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Kosovë dhe Serbi. Si pjesë e nismës 
përgjatë muajve shkurt-mars u zhvilluan dy forume rajonale tematike, me përfaqësues të OSHC-ve, rrjeteve rajonale, organizata ndërkombëtare, 
akademikë, përfaqësues nga sektori privat, media, institucione shtetërore dhe palë të tjera të interesuara nga i gjithë Ballkani. 

Gjatë forumit rajonal “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale “ 

Forumi “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale”, organizuar më 28 shkurt 2022 nga Macedonian Center for 
International Cooperation (MCIC), u fokusua nw diskutime mbi ndikimin e COVID-19 në ekonomi, veçanërisht në ekonominë sociale, duke theksuar 
çështjet dhe sfidat kryesore me të cilat përballën dhe masat që janë ndërmarrë, si dhe krijimin e sinergjisë për reagim të koordinuar në rajon në të 
ardhmen në rast krize. Lexo më shumë mbi forumin.  

Forumi “Reagimi dhe përshtatja e organizatave të shoqërisë civile ndaj situatës COVID-19” organizuar më 29 mars 2022, nga Qendra për Zhvillimin 
e OJQ-ve (CRNVO), në Mal të Zi, u fokusua në ndikimin e COVID-19 tek OShC-të; komunikimi dhe bashkëpunimi i OSHC-ve me Qeverinë në përgjigje 
të krizës së COVID-19 dhe shembuj të kontributit të OSHC-ve në përgjigje të COVID-19. Lexo më shumë mbi forumin 

Gjatë forumit rajonal “Reagimi dhe përshtatja e organizatave të shoqërisë civile ndaj situatës COVID 19” 

Në vijim, katër forume të tjera do të organizohen përgjatë muajve të ardhshëm, Për më shumë referohuni kalendarit të Qendrës ose na shkruani 
në info@resourcecentre.al   

Publikohet raporti  “Udhëzuesi për Shoqërinë Civile 2020 - Raport Vlerësimi” 

Në prill, EU TACSO ka publikuar  raportin “Udhëzuesi për Shoqërinë Civile 2020 - Raport Vlerësimi” 

Raporti ofron një analizë të situatës për vitin 2020,  në një kohë krize në të gjithë rajonin. Ai ofron njohuri mbi 
sfidat dhe sukseset e OSHC-ve në përgjigjen ndaj pandemisë Covid-19 dhe tendencat e mjedisit mundësues për 
shoqërinë civile. Lexoni raportin e plotë 

    Event global online mbi “Avancimin e Llogaridhënies Parlamentare në Kontekstin e Krizave”  

Më datë 24 shkurt 2022 Fondacioni Westminster për Demokraci (WFD) dhe Instituti 
Demokratik Amerikan (NDI) organizuan një event global online mbi “Avancimin e 
Llogaridhënies Parlamentare në Kontekstin e Krizave”. Takimi mundësoi shkëmbimin e 
praktikave të mira në llogaridhënien parlamentare si nga përvojat e deputetëve ashtu dhe 
të përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile në nivel global.  

Si një ndër kontribueset në panelet e diskutimit, Ariola Agolli, Manaxhere e Qendrës 
Burimore për Shoqërinë Civile në Partnerët Shqipëri, ndau përvojat në bashkëpunimin me 
Kuvendin e Shqipërisë, aksesin në informacion dhe konsultime me shoqërinë civile dhe 
qytetarët si dhe disa rekomandime nisur nga konteksti lokal dhe rajonal në vendet e 
Ballkanit Perëndimor, për përmirësimin e llogaridhënies parlamentare.  Për më shumë 
lexoni këtu 

https://resourcecentre.al/sq/2022/03/28/ceremonia-e-diplomimit-te-pjesemarresve-ne-akademine-e-ojf-ve-2021/
https://resourcecentre.al/regional-forum-civil-society-organizations-response-and-adaptability-to-covid-19/
mailto:info@resourcecentre.al
https://bit.ly/3DEp6Nd
https://bit.ly/3yalXE6
https://bit.ly/3yalXE6
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hapur hapur hapur 

hapur 

hapur 

hapur mbyllur 

hapur 
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mbyllur mbyllur mbyllur 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2074571462702271?__cft__%5b0%5d=AZWrXlu2jkkWttL1pI0svIjlPZH5NfNVf4NDtjAFKyD2EHWonqlnmKG6z3hqz0LUuclLqHQSn6pCvrm-zBwB4sXzEEo6CU8k9mza1GThfSgqSwgbhGyIyG0zVHZk7XKgLv7_svnfpBhqU3JBgD04x5EkGX_91G8XMUzGkjEvTaqgo0dBON
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2073888692770548?__cft__%5b0%5d=AZUfJ66VnfCEb-PHznRdXNkAmXlFW8OYqBYLpJd-bpk7jO2H0kcdKuHh8hEqh6iaEaXq6MCvLb57eucwIV39f77YWj-VTnGOurNvPg1yOK48MZmzC8dvftbzOL8pRJk-yf95Du57tYWtvkKko95cBw2F3Ip7IY8aR-uIENhrVo3U02fTzq
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2080902618735822?__cft__%5b0%5d=AZUSP9VOcGD4oyHiSOth0XLC7EX9mX-_uNGq0shlT5E6G11paento1xLl8ifkGi_jlMZPP3prdWq3gfj8cBT0FGuQWZ5AFPN6Lf1SvNEQGVy4o61LLYuTVrlREfxJ9sL_uzKkUE8BEOOJGMhd2YlgDRW5QzKCdKiqECSTab0TCN8Y8LwvK
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2087012624791488?__cft__%5b0%5d=AZX3ef-Df0vgcRPZlJiggXPf60H7R8zLfnLeVrP7pp2PavIXnc-Ji5-wRgnpZlgdykO4KUCTNPvSKileZ5cDNl7FSVpzDpDHi64z1NOa8Kr9Y_WhiaP_TkkFDLylxXjSIzt1wyTp-FsUMfHmCvLtfUnEXzmO38JvipJlp-caeQnbT3U_PM
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2076763215816429?__cft__%5b0%5d=AZXtO_MLVV5cczgKD9VhI1hSF2S6qkXpTHEdy952Za_oebNroX4W47S7e50doLcDd_RDXVXI76YxK1jwVOuraGlOFg48Ul9v0PC3Ap4wUUqQE4Sm66lFAbs-1UT2kQJaa79Dx5iPY3roO4kX-9V-gUmwddhreMi5Qr8-EL6l4dDDE45V6j
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2076029185889832?__cft__%5b0%5d=AZVWykU5V7GWej1Q2eAt2yYew9ysK8Wk17zka2h7x4m9BhtTU3-TZIH96GesQ5SQM1eUnwN0HsEjMqP4uXUVjYE8Qg96RoH_XJV_2F2-OfUdL4G_M6CFfmNKBH6rT3S5QSP8-HQ2P-N7u7FFGtm3BZ-NWnfs-BkxFEYQVlAoBWz7IsRDaj
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2069196096573141?__cft__%5b0%5d=AZUUAOIlsbR7ro5vXpzhYg1hy-E7GZwPhAsJFoWlndfyNmP-7tKsjPWhV9BP1pKZ9_RegSmHR-j9d8tBWAW373EMLLSW9S8BCR8WoYkkJtzIM9cQpdUsL1XClvgxs_hCNrgfShOTQZcazf3B45ubfJ0J56jpFzxfEGYmkff3UdIjhAd_n3
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2066099006882850?__cft__%5b0%5d=AZUmDTwO9p0Pj6JNt09nQtrDP1vqnYZ2p6aSsmbmS7fo_Rd3Y_PCaRxaDctlSHO4VGGm2Q7toSI4Wg5uT2ULwnJTudB7MkgO00a2IefzackMvprMB2pFfEI97ZRJgqH36U-QqSr2H-0LjFOY_RGiIv_5ZnVhrAYvuK7OzMaJWHtD_StYf2
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2049540601872024?__cft__%5b0%5d=AZWc6DD8lrJOYWot4Dy8pStT4EoxnprZk6LsnSLTHX55l8uxUso7Ga3jZ-pscTzuqvwiu2Re2z9jj2PcyGw-or6kBhTB5r0oiGflTTCrlm8v_FFXVKD3aAPyxf_nQ8CbEG423pCw2KNWbuCZys9MeDpr7JPSu7Is9JATKHWDg6NCqJVT5F
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2047905532035531?__cft__%5b0%5d=AZXgvNZACgG1r3NrLePhyKIF2RVdEcjP-pl__q3SCnnciT_BRo1k5doqWWyYFqbqCuGKAO8Pdzi6pbRnP4PvunZTpizy-3wlNsYLTPEGGH8rn0LUi5sLw6ruWqelRCHyAAreD8hrsYUbzuLUtwuhUnlYgPnW059par780Jqayk1gUvMsDD
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2041893682636716?__cft__%5b0%5d=AZUW7LhcDFnPOHkAJc1Lsr3Qb1g4e1aDnjuBF_sZeHFyTiMNIYod_rpK336aN5D4j6XZdSzMCkgZPNOIrauQdJ99yLZcj_3DAn2DJ5rVSZ2JDkl-_G3l8oPEEv3pBneDnh4b_7hm3gmxjC6BegiimzWjm6pk_UwdKRyWNEy_iBVKMINS26
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2031336307025787?__cft__%5b0%5d=AZXMSRTouP0JPA4fI_c1wYXWfcejAV0EZimd9tMHZKxq_BdZc-DdysMweEniEYRlCXkrpTwNXaUkGPcmewDc2BF249TgbLXD6fZdkr2DnkUP6OrWPBgwlKTijst9nWNybkbyW3rrJC_WYPPuW6n_xBQEvexUByiaCrIcTwI8lnCnc3sof2
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/2029073297252088?__cft__%5b0%5d=AZWBJ2TJCGF7zc7SdMWRXGRG7YbnxxYjozGtyz4bgazlwA_IC6WOSOHuOadhUaCW3eYXv891juoXGlBgU0-XebLnUeRnt_cVJb39MtRi7c2VqsFx3y8uBeLGiuNtDYs196_fVuSDujp5pm8RP4HKlWdrzql1uSt8H1vQJVWO0yPfWc39Cd
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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 

Prill 2021 

 

 

  Maj 2021 

 

 

Qershor 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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Forume Publike dhe Evente 

@http://ëëë.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

