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NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

NRC-SË    

Java e Evropës 2022 

Java e Demokracisë Vendore 2022 

Java Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe 
Bifobisë - IDAHOT 2022 në Shqipëri 

Deklaratë e përbashkët nga Organizatat 
Mjedisore në Shqipëri për  gjendjen mjedisore në 
vend 

Mbrojtësit e të drejtave të njeriut për vitit 2022 

Raporti i Rrjetit Safe Journalists: Treguesit mbi 
nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së 
gazetarëve në Shqipëri  

Tryezë diskutimi mbi Vlerësimin e Riskut të 
Sektorit të OJF-ve ndaj Financimit të Terrorizmit 

Deklarata e BCSDN-së mbi “Udhëzuesi i BE për 
mbështetjen e shoqërisë civile për vendet e 
zgjerimit” 

TACSO 3 - Forumi Rajonal i shoqërisë civile për 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2022  

Workshop Rajonal “Veprimi i Përbashkët për 
Promovimin e Hapësirës Qytetare dhe një 
Shoqërie Civile më të adaptueshme” 

Forume Rajonale mbi Ndikimin e Covid-19 në 
Ballkanin Perëndimor 

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Java e Shoqërisë Civile 2022 

Event Rinor Kombëtar “Të rinjtë në veprim! 
Pjesëmarrja në politikëbërje, fuqizimi ekonomik 
dhe integrimi social” 

Prezantimi i raportit vjetor të Matricës së 
Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e 
Organizatave të Shoqërisë Civile 2021 

Mbi Monitorimin e Udhërrëfyesit për një Mjedis 
Mundësues për Shoqërinë Civile 

Shërbimi ligjor për organizatat e shoqërisë civile 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në Shqipëri  

Kodi i Standardeve për OShC-të 

Nga retorika në veprim – Mbi Dinamikat në 
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 

Thirrje për shprehje interesi ! Programi i asistencës  për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave 
të shoqërisë civile 

Kujtojmë të gjitha organizatat e interesuara që thirrja është e hapur. Mirëpresim aplikimet tuaja. 
Afati i fundit për aplikim është data 10 shtator, 2022! Për më shumë rreth aplikimit, njihuni këtu  

Java e Shoqërisë Civile 2022 

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore 
për Shoqërinë Civile, Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me 
rreth 100 organizata dhe institucione në mbarë vendin, 
organizuan Javën e Shoqërisë Civile në Shqipëri, një seri 
eventesh dhe hapësire promovimi dedikuar punës dhe 
veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile 
në vend.  

Java e Shoqërisë Civile organizohet për herë të parë këtë vit në 
Shqipëri, me synimin për ta kthyer në një event të përvitshëm 
të sektorit. Java krijon hapësirë për të gjithë aktorët e shoqërisë 
civile,  institucionet partnere dhe mbështetëse, për t`u bërë 

bashkë, diskutuar dhe gjeneruar iniciativa e veprime të përbashkëta në të ardhmen për tematika 
të ndryshme në fokus të punës së sektorit e për të cilat ai jep një kontribut të rëndësishëm.  

Në linjë dhe me vendimin e Bashkimit Evropian për përcaktimin e vitit 2022 si Viti i Rinisë, me 
qëllim promovimin e të rinjve dhe të gjithë iniciativave që mbështesin pjesëmarrjen e të rinjve në 
politikëbërje, integrimin social dhe fuqizimin ekonomik të tyre, tematika e përzgjedhur për këtë vit 
të parë të Javës së Shoqërisë Civile ishte pikërisht RINIA!   

Nën moton dhe hashtags #JavaeShoqërisëCivile2022 #TëRinjtëNëVeprim  mbi 60 aktivitete u 
organizuan në 22 qytete dhe njësi administrative në mbarë vendin nga organizata të shoqërisë 
civile, aktivistë, institucione akademike etj. të cilët ju bashkuan Javës.  

Aktivitetet e larmishme si forume diskutimi, evente rrjetëzimi, 
shkëmbime praktikash të mira, trajnime dhe workshope, 
panaire, aksione mjedisore, performanca artistike, aktivitete 
sportive, konkurse, fushata advokimi, etj., ofruan mundësi për të 
gjithë të rinjtë e përfshirë të shprehin mendimin dhe ngrenë 
‘zërin e tyre” si dhe të zhvillojnë kapacitetet në advokim, aftësim 
për jetën, punësim etj. Gjeni këtu një përmbledhje të aktiviteteve 
të Javës së Shoqërisë Civile. 

Aktivitete të zhvilluara gjatë Javës së Shoqërisë Civile 2022 

https://resourcecentre.al/sq/thirrje-per-shprehje-interesi-programi-i-asistences-per-rrjetet-koalicionet-dhe-grupimet-e-organizatave-te-shoqerise-civile/
https://resourcecentre.al/sq/thirrje-per-shprehje-interesi-programi-i-asistences-per-rrjetet-koalicionet-dhe-grupimet-e-organizatave-te-shoqerise-civile/
https://www.facebook.com/hashtag/javaeshoq%C3%ABris%C3%ABcivile2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpJ229Pjeu8vlD8jwQaSF9cp4-z8kLWmIxGY6hwP-W6AZBLtcvc0r8bS3BlMI-LZRjQhnG5Exy0UF8lH-O6nTW-6zFlYPg-K5zn_sZZ1mxxvnXJbFGuvUA_bMGt9Sycc4ovqP7bev0o7yJMKF00675fZN5OIjVm5B
https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%ABrinjt%C3%ABn%C3%ABveprim?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpJ229Pjeu8vlD8jwQaSF9cp4-z8kLWmIxGY6hwP-W6AZBLtcvc0r8bS3BlMI-LZRjQhnG5Exy0UF8lH-O6nTW-6zFlYPg-K5zn_sZZ1mxxvnXJbFGuvUA_bMGt9Sycc4ovqP7bev0o7yJMKF00675fZN5OIjVm5BJfs
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2022/08/Java-e-Shoqerise-Civile_Permbledhje.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2022/08/Java-e-Shoqerise-Civile_Permbledhje.pdf
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Event Rinor Kombëtar “Të rinjtë në veprim! Pjesëmarrja në politikëbërje, fuqizimi ekonomik dhe integrimi social” 

Java e Shoqërisë Civile kulmoi me një event kombëtar në Tiranë, me temë “Të rinjtë në veprim - 
Pjesëmarrja në politikëbërje, fuqizimi ekonomik dhe integrimi social”. Organizuar nga Qendra 
Kombëtare Burimore, Partnerët Shqipëri, ky aktivitet bëri bashkë mbi 120 të rinj aktivistë dhe 
organizata rinore nga i gjithë vendi, institucione të qeverisë qendrore dhe vendore, donatorë, 
institucione akademike, përfaqësues nga biznesi, media etj,.   

I dizenjuar si një forum diskutimi mbi politikat rinore dhe sfidat e të rinjve në mbarë vendin, 
eventi shërbeu edhe për promovimin e modeleve të suksesit dhe shkëmbimin e eksperiencave 
të të rinjve lidhur me përfshirjen në politikëbërje, aktivizmin, fuqizimin ekonomik dhe integrimin 
social të të rinjve në vend, si dhe krijimin e sinergjisë për rrjetëzim e bashkëpunim në të 
ardhmen, për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri.   

Pjesëmarrja në politikëbërje, fuqizimi ekonomik dhe 
përfshirja sociale e të rinjve, në fokusin e politikave dhe 

strategjive në nivel vendor e qendror  

Angazhimi në politikëbërje dhe aktivizimi qytetar  

i të rinjve  

Përfshirja dhe integrimi social i të rinjve  
Fuqizimi ekonomik i të rinjve përmes punësimit dhe 

vetëpunësimit  
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Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Prezantimi i raportit vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e 

Organizatave të Shoqërisë Civile 2021 

Gjatë qershorit 2022, zhvilluam një seri takimesh me OJF-të në mbarë vendin në kuadër të validimit të gjetjeve të raportit vjetor të Matricës së 
Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2021.  

Ndër gjetjet kryesore të raportit përmendim:  

(1) Ligji 80/2021 për regjistrimin e OJF-ve u miratua me reagime dhe kritika të forta nga OJF-të.  

(2) Kodi Penal u ndryshua duke njohur të drejtën e tubimit pa leje (vetëm njoftim) nga policia e shtetit, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare.  

(3) Pas vitesh diskutime, advokim të sektorit dhe bashkëpunim me institucionet publike përgjegjëse, procedura e rimbursimit të TVSH-së për 
grantet ka nisur zbatimin me 4 projekte të rimbursuara.  

(4) Po përgatitet Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të OJF-ve ndaj Financimit të Terrorizmit, e cila do të kontribuojë në një qasje të bazuar në risk 
për sektorin e OJF-ve mbi masat për Parandalimin e Pastrimit të Parave / Luftës Kundër Terrorizmit. 

(5) Konsultimet dhe pjesëmarrja e OJF-ve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse mbeten joefektive, pavarësisht nga mekanizmat e 
bashkëpunimit të vendosur nga qeveria.  

(6) Një sistem i ri faturimi dhe monitorimi i aktiviteteve të të gjithë tatimpaguesve të regjistruar, përfshirë OJF-të, zbatohet prej 2021-it nga 
autoritetet tatimore shqiptare, duke çuar në fiskalizimin e sektorit. 

Gjatë diskutimit me kolegë të shoqërisë civile, 
në linjë edhe me rekomandimet kryesore të 
raportit, u theksua nevoja për më shumë 
transparencë dhe qasje proaktive në ndarjen e 
informacionit nga institucionet publike, çka do 
të kontribuonin në mekanizma bashkëpunimi 
efektivë me OJF-të në politikëbërje dhe 
vendimmarrje, si dhe në procesin e negociatave 
për anëtarësimin në BE.  

Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu lidhur me nevojën për rritjen e 
ndërgjegjësimit të OJF-ve, organeve tatimore dhe institucioneve të 
huaja donatore për zbatimin efektiv të procedurës së rimbursimit 
të TVSH-së për shpenzimet e aktivitetit të granteve. Për më shumë 

mbi gjetjet dhe rekomandimet, lexoni raportin e plotë. 

Gjatë prezantimit të gjetjeve të “Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 2021”. 

https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2022/07/35-7-MM-Report_2021_AL-1.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2022/07/35-7-MM-Report_2021_AL-1.pdf


4 

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Mbi Monitorimin e Udhërrëfyesit për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile 

Më datë 22 Qershor 2022 u zhvillua mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile. Si pjesë e takimit, u mbajt një prezantim nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Njësisë së Politikave në Kryeministri (KM) mbi monitorimin e udhërrëfyesit për politikën e qeverisë “Për krijimin e një mjedisi 
mundësues për shoqërinë civile 2019-2023”.  

Ndërkohë që vlerësojmë vullnetin e qeverisë për të monitoruar zbatimin e Udhërrëfyesit dhe ndarë rezultatet e monitorimit, theksojmë që: 

 Së pari, procesi i monitorimit nuk është realizuar në bashkëpunim, me kontributin dhe përfshirjen në shkallë vendi të organizatave të 

shoqërisë civile (OSHC-ve), sikurse parashikon Vendimi i Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 539, datë 25.7.2019. 

 Së dyti, nga prezantimi rezulton se tre prioritetet strategjike janë realizuar në përqindje të konsiderueshme, respektivisht:  

Drejtimi Strategjik 1 “Bashkëpunimi i institucionalizuar Qeveri-Shoqëri Civile në politikëbërje dhe në Integrimin Evropian” në masën 85%; 

Drejtimi strategjik 2 “Mundësimi i mjedisit ligjor & qeverisjes së të dhënave” në masën 64%;  

Drejtimi strategjik 3 “Kuadër fiskal dhe financues i favorshëm” në masën 63%;  

ndërkohë që në të gjitha raportimet e viteve të fundit mbi monitorimin e mjedisit mundësues për shoqërinë civile është theksuar që nuk ka ose ka 
shumë pak progres në drejtim të zbatimit të udhërrëfyesit.  

 Së treti, mënyra e prezantimit duke u fokusuar në % (përqindje) të realizimit të masave dhe jo në tregues konkret që reflektojnë progresin, 

nuk ofron transparencën e duhur lidhur me këtë monitorim. Nuk ka asnjë informacion publik si është bërë vlerësimi i këtij progresi dhe 
cilat janë evidencat për realizimin e masave dhe indikatorëve.  

Për më shumë, gjeni në vijim:  

 Lajmin e plotë  

 Tabelë përmbledhëse të realizimit të masave prezantuar nga përfaqësuesit e qeverisë, si dhe komentet tona respektivisht, bazuar në 
monitorimin e mjedisit mundësues për shoqërinë civile  

 Prezantimin e mbajtur në mbledhjen e KKSHC-së  

Duke vlerësuar rëndësinë e zbatimit të udhërrëfyesit dhe të një procesi periodik monitorimi në bashkëpunim, me kontributin dhe përfshirjen në 
shkallë vendi të OSHC-ve, ftojmë institucionet përgjegjëse të jenë më transparente në ndarjen e informacionit mbi këtë proces dhe aktorët e 
përfshirë në të, si dhe në ndarjen e një raporti të plotë dhe të detajuar lidhur me realizimin e masave. 

https://bit.ly/3zbS3OW
https://bit.ly/3OG6QqC
https://bit.ly/3oxxKq3
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Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e tij në Shqipëri  

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

Gjatë forumit të hapur me studentët e Universitetit 
Luigj Gurakuqi për nxitjen e vullnetarizmit dhe 

mundësitë që ofron programi Erasmus Plus për të 
rinjtë  në Universitete - Zyra Rajonale Shkodër 

Pas dy vitesh përpjekje advokimi të Grupimit të OJF-ve që punojnë me vullnetarizmin, nën udhëheqjen dhe lehtësimin e Qendrës Kombëtare 
Burimore dhe Përtej Barrierave, ka patur një ndërgjegjësim nga ana e institucioneve përgjegjëse për këtë çështje.   

Duke njohur problematikat në legjislacion dhe sfidat në zbatimin e tij, me iniciativë të Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë, në prill 2022 u krijua një grup pune i përbashkët me përfaqësues nga institucionet dhe organizatat e shoqërisë civile 
pjesë e Grupimit, për të diskutuar mbi këto problematika dhe dhënë rekomandime për ndryshime në Ligj. Grupi i punës ka organizuar vetëm një 
takim të parë prezantues, gjatë të cilit OSHC-të theksuan edhe njëherë nevojën për rishikim tërësor të ligjit duke qenë se nuk i shërben nxitjes së 
vullnetarizmit në vend dhe krijimit të një mjedisi mundësues për zhvillimin e  mëtejshëm të tij. Për krijimin e këtij Grupi Pune dhe rishikimin e Ligjit 
është dërguar një njoftim edhe pranë Kuvendit të Shqipërisë, drejtuar Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e 
Njeriut, duke qenë se në muajt e kaluar ka patur diskutime në Komision rreth situatës me zbatimin e ligjit dhe sfidat në këtë drejtim.  Për më 
shumë rreth takimeve të ardhshme dhe të rejave mbi këtë çështje na ndiqni në:  

Help desk 

Shërbimi ligjor për organizatat 

e shoqërisë civile 

Edhe përgjatë këtyre muajve, Qendra 
Kombëtare Burimore ka vijuar me ofrimin e 
shërbimit ligjor për OJF-të dhe aktivistët e 
shoqërisë civile.  

23 organizata janë asistuar kryesisht mbi 
çështje që lidhen me ndryshime në 

dokumenta themelues të organizatës në përshtatje me dinamika të reja zhvillimore si ngritja e shërbimeve me pagesë, hapja e degëve të reja apo 
shkëputja nga organizata themeluese mëmë, etj., por gjithashtu dhe aspekte proceduriale mbi procedurat e rimbursimit të TVSH-së, regjistrimit të 
pronarëve përfitues, manaxhimi dhe shitja e aseteve të OJF-ve, regjistrimi i biznesit social, procedura për t`u ndjekur në rast shkelje të së drejtës 
së privatësisë së target-grupit më të cilin organizata punon, sfida kontraktuale me institucione vendore si pasojë e ndryshimit të legjislacionit mbi 
prokurimin e shërbimeve sociale etj. Edhe përgjatë këtyre muajve, iu është ofruar asistencë ligjore aktivistëve dhe grupimeve informale mbi hapat 
ligjorë në themelimin dhe regjistrimin e një organizata jo-fitimprurëse.  Për më shumë informacion mbi shërbimin ligjor dhe si të përfitoni prej tij, 
lexoni këtu. 

Enela Mone dhe Arbana Dibra, koordinatoret e zyrave rajonale të Qendrës Kombëtare Burimore në Shkodër dhe Vlorë, 
duke prezantuar aktivitetin dhe shërbimet e Qendrës Burimore për periudhën 2022-2025, në Radiot Lokale “Valë e 

Kaltër” 103.3 FM dhe Radio “Jehona” FM 107.6 Mhz. 

Gjatë prezantimit të punës dhe programave të Qendrës 
Burimore në rajone të ndryshme të vendit - Zyra 

rajonale Vlorë dhe Shkodër në Java e Evropës 2022.  

resourcecentrealbania resourcecentre.al http://www.resourcecentre.al/ 

Gjatë sesionit informues dhe ndarjes së praktikave mbi “Këshillimi i karrierës rruga drejt punësimit rinor” me nxënës të 
shkollave të mesme “Oso Kuka” Shkodër & “Qemal Ataturk” Vlorë – Aktivitete nga zyrat rajonale të Qendrës Burimore 

në kuadër të Javës së Shoqërisë Civile 2022 

https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2022/04/Sherbimi-Ligjor-Final.pdf
https://www.instagram.com/resourcecentrealbania/?hl=en
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/
http://www.resourcecentre.al/?fbclid=IwAR0qYjNHeycHy8-F7JLqnD9XZbupa83RGMSZoEwyaAU09fehDI-1gxpxRyo
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OSHC-ve  

Anëtarësia e Kodit vazhdon të zgjerohet me anëtarë të rinj! Muajtë e fundit, Qendra psiko - 
sociale “Vatra”, COSV në Shqipëri, Forumi i Gruas Elbasan, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën - 
(SHKEJ) dhe  Fondacionit “Fryma e Dashurisë” – Diakonia Agapes i janë bashkuar Kodit të 
Standardeve për OJF-të në Shqipëri.  

Në takimet e komitetit gjatë ketyre muajve, janë vlerësuar shprehjet e reja të interesit për 
anëtarësim në Kod. Disa organizata janë ende në proces.  

Qendra Burimore, në cilësinë e Sekretariatit të Kodit të Standardeve për OJF-të, ka vijuar gjatë 
kësaj periudhe promovimin e Kodit të Standardeve si një mekanizëm që u shërben organizatave 
për rritjen e standardeve të veprimtarisë së tyre dhe qendrueshmërisë. Në të njëjtën kohë, është 
ofruar informacion dhe asistencë për të gjitha organizatat e interesuara për t`u anëtarësuar në 
Kod. 

Bëhuni dhe Ju anëtarë të Kodit!  Procesi i anëtarësimit është i hapur në çdo kohë!  Dërgoni 
shprehjen e interesit dhe dokumentacionin e nevojshëm në platformën standards4npo.al!  Për 
më shumë informacion dhe pyetje na shkruani në info@resourcecentre.al ose na vizitoni në zyrat 
tona në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë! 

Nga retorika në veprim – Mbi Dinamikat në  

Përgjegjshmërinë e OSHC-ve 

Përgjatë datave 23-26 maj 2022, Accountable Now organizoi eventin “Rrugëtime të 

Përgjegjshmërisë” si pjesë e Komunitetit të Praktikave mbi Dinamikat në Përgjegjshmërinë e 

Organizatave të Shoqërisë Civile – iniciativë e Global Standard, CIVICUS, dhe Restless 

Development.  

Takimi ofroi një hapësirë diskutimi për pjesëmarrës nga mbarë bota, mbi aspekte të ndryshme 

të zhvillimit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies në organizatat e tyre si dhe ndarjen e 

praktikave të mira në drejtim të gjithëpërfshirjes dhe diversitetit, përshkallëzimit të impaktit të 

OSHC-ve përmes mjeteve dixhitale, kalimit nga diskutimi në veprim për më shumë përgjegjshmëri dhe transparencë etj. Për më shumë link    

E ftuar si pjesë e panelit “Rrugëtimet tona të përgjegjshmërisë”, Ariola Agolli, Menaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore, Partnerët Shqipëri ndau 
përvojën mbi praktikën e Kodit të Standardeve 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, sfidat e procesit si dhe mundësitë që ofron Kodi si një mekanizëm vet-
rregullues për avancimin e standardeve dhe rritjen e përgjegjshmërisë në sektor.  

standards4npo.al
mailto:info@resourcecentre.al
https://accountablenow.org/agm-2022/?fbclid=IwAR21vUtQxbEynjSyhiZKv_zscflPvu_MuRcy_HlNuRDrUZU1ZwEJK0Vzgs8
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Fuqizim kapacitetesh  

Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e 

Akademisë 

Paralelisht me zhvillimin e leksioneve, si pjesë e programit janë 

zhvilluar me akademistët dhe seancat e mentorimit, duke u 

fokusuar në aspekte të caktuara të praktikave të brendshme 

organizative bazuar në standardet e përgjegjshmërisë së sektorit 
jofitimprurës si llogaridhënia, transparenca, proceset 

vendimmarrëse dhe praktika të tjera organizative.   

Programi i Akademisë së OJF-ve 2022 ka vijuar gjatë këtyre muajve me leksionet mbi Menaxhimi dhe Zhvillimi Organizativ; Menaxhimi Financiar; 

dhe Planifikimi Strategjik. 

 

Menaxhimin dhe Zhvillimi Organizativ 

 

#Leksioni3 u fokusua në strukturat qeverisëse 

të OSHC-ve, rolet, përgjegjësitë, politikat, 

procedurat dhe sfidat në menaxhimin 

organizativ.  

Leksioni u drejtua nga Ilina 

Neshikj, me një përvojë të gjatë 

profesionale që përfshin 

koordinimin e rrjetit global të 

OJF-ve Accountable Now, Rrjetit 

Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, 

BCSDN, një rrjet rajonal prej 14 OSHC-ve në 

Ballkan dhe Turqi, dhe së fundmi, Unioni për 

Liritë Civile për Evropën. Ekspertiza e saj 

përfshin çështje të zhvillimit të shoqërisë civile, 

qëndrueshmërinë e OSHC-ve, 

përgjegjshmërinë kundrejt komunikimit 

strategjik dhe advokimin. 

 

Menaxhimi Financiar 

 

#Leksioni4 u fokusua në konceptet kryesore 

të Menaxhimit dhe Kontrollit Financiar dhe 

rëndësinë e tyre në menaxhimin organizativ, 

format e raportimit financiar, standardet e 

kontabilitetit dhe detyrimet ligjore për 

raportimet në shtet, buxhetimin etj. 

Leksioni u 

drejtua nga 

Jetmira 

Hysenaj 

Menaxhere 

Finance pranë Partnerëve Shqipëri dhe 

Fjoralba Balla, Oficere Financiare. Jetmira dhe 

Fjoralba kanë mbi 17 vjet përvojë pune secila 

në sektorin financiar dhe jofitimprurës, me 

ekspertizë të gjerë në disa drejtime si: 

planifikim dhe analizë financiare, kontabilitet, 

taksa, manaxhim grantesh, kontroll financiar, 

etj. si dhe në dizenjimin dhe ofrimin e 

programeve të rritjes së kapaciteteve 

financiare për sektorin jofitimprurës dhe 

fitimprurës. 

Akademia e OJF-ve  

 

Planifikimi Strategjik. 

 

#Leksioni5 Leksioni u fokusua në ciklin e 

planifikimit strategjik, rolin dhe rëndësinë e 

planifikimit strategjik për organizatën etj.  

Leksioni u drejtua nga 

Gentiana Murati Kapo - 

Menaxhere e granteve dhe 

Eksperte për zhvillimin e 

kapaciteteve në Rrjetin e 

Grave të Kosovës (RrGK). Gentiana vjen me 

një eksperiencë prej 10 vitesh në 

mbështetjen e zhvillimit të OSHC-ve në 

Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor përmes 

mentorimit dhe ngritjes së kapaciteteve të 

tyre, veçanërisht në ndërmarrjen e 

iniciativave efektive të avokimit, menaxhimin 

e ciklit të projektit, menaxhimin organizativ 

dhe menaxhimin financiar. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02rvT1DoySg7ZfrApdpjPxSwZMcsoJPNuj2HTS1xh9JLdyyLrSwBzbUdLU1g3pasTol?__cft__%5b0%5d=AZW4N0THaMTKAyr1FtuFBc0Z8XbdW-MiTQGQkNsJoIY_uGhTSDOnzykvvNlG06kI1xx1I8hT6qb2C4m8Zc_s2q5dyH1WY9gYL5mysesWfGFYg61BgrbQ3Ie
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02nd84H7uyD4g2Xr1y3WxQh78B9QUh9qPEqRWFJMP6njfvRJmiQf89qJYCyKYoco6Bl?__cft__%5b0%5d=AZWuk3wcDc_DiJj7-lTwTEE3rrS9RO_40i4g3LsMCN9j-OCe28xTVfuUqabxMotxkpqqBjuQfmDidWaLWlCHwmaaH8uennIyL_JBAXTQd5rgnTTPIEV5_-U
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02wSnSLSQ1y4nQ3phZkE9z8rQMdTUiQR2Pwkxbm6GufznmpTPRWAj26kMnFek6bxXSl?__cft__%5b0%5d=AZVxeKqfMMB3vNjft-JtSh3deB4fuVhAat2ixOk-q0jhdeawUvUCR86b6SnFZl4R0DFviyLWAYyEwKciLczVumcFqFdQQNpgFKAd3IE759D8v-X8i74aFUa
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02rvT1DoySg7ZfrApdpjPxSwZMcsoJPNuj2HTS1xh9JLdyyLrSwBzbUdLU1g3pasTol
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02rvT1DoySg7ZfrApdpjPxSwZMcsoJPNuj2HTS1xh9JLdyyLrSwBzbUdLU1g3pasTol?__cft__%5b0%5d=AZW4N0THaMTKAyr1FtuFBc0Z8XbdW-MiTQGQkNsJoIY_uGhTSDOnzykvvNlG06kI1xx1I8hT6qb2C4m8Zc_s2q5dyH1WY9gYL5mysesWfGFYg61BgrbQ3Ie
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02rvT1DoySg7ZfrApdpjPxSwZMcsoJPNuj2HTS1xh9JLdyyLrSwBzbUdLU1g3pasTol?__cft__%5b0%5d=AZW4N0THaMTKAyr1FtuFBc0Z8XbdW-MiTQGQkNsJoIY_uGhTSDOnzykvvNlG06kI1xx1I8hT6qb2C4m8Zc_s2q5dyH1WY9gYL5mysesWfGFYg61BgrbQ3Ie
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02nd84H7uyD4g2Xr1y3WxQh78B9QUh9qPEqRWFJMP6njfvRJmiQf89qJYCyKYoco6Bl
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02nd84H7uyD4g2Xr1y3WxQh78B9QUh9qPEqRWFJMP6njfvRJmiQf89qJYCyKYoco6Bl?__cft__%5b0%5d=AZWuk3wcDc_DiJj7-lTwTEE3rrS9RO_40i4g3LsMCN9j-OCe28xTVfuUqabxMotxkpqqBjuQfmDidWaLWlCHwmaaH8uennIyL_JBAXTQd5rgnTTPIEV5_-U
https://www.facebook.com/hashtag/leksioni4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVkx3OsIa3U8YXNPBea0CfPET-BHVf6b9dfdMo9L_EFKexl089nnUTCx9a2Sbx44JCURBCVsef0QqtKm1PkLHM4kELHFz5EtLx5zgwDIIuQGzKRkBlxqUsmZeYhYh5ZyCsK9uPdxdMg1vUz0jJ0DBbmcPuswm53xGPqPfe-aa4Mlmr2svcSJG_fcFc98Wr
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02wSnSLSQ1y4nQ3phZkE9z8rQMdTUiQR2Pwkxbm6GufznmpTPRWAj26kMnFek6bxXSl
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02wSnSLSQ1y4nQ3phZkE9z8rQMdTUiQR2Pwkxbm6GufznmpTPRWAj26kMnFek6bxXSl?__cft__%5b0%5d=AZVxeKqfMMB3vNjft-JtSh3deB4fuVhAat2ixOk-q0jhdeawUvUCR86b6SnFZl4R0DFviyLWAYyEwKciLczVumcFqFdQQNpgFKAd3IE759D8v-X8i74aFUa
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02wSnSLSQ1y4nQ3phZkE9z8rQMdTUiQR2Pwkxbm6GufznmpTPRWAj26kMnFek6bxXSl?__cft__%5b0%5d=AZVxeKqfMMB3vNjft-JtSh3deB4fuVhAat2ixOk-q0jhdeawUvUCR86b6SnFZl4R0DFviyLWAYyEwKciLczVumcFqFdQQNpgFKAd3IE759D8v-X8i74aFUa
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Fuqizim kapacitetesh  

Manaxhimi dhe monitorimi i granteve  është një tjetër program i ri dizenjuar nga Qendra Kombëtare Burimore, dedikuar rritjes së kapaciteteve të 

organizatave të cilat e kanë nën-grantimin (mbështetjen financiare për OSHC të tjera) pjesë të programeve aktuale apo të cilat synojnë të rrisin 

kapacitetet në këtë drejtim për të ardhmen.  

16 organizata nga Tirana dhe Shkodra morën pjesë në programin e parë me këtë temë dhe rritën njohurit e tyre mbi çështje si: hartimi dhe lançimi 
i thirrjes për propozime, procedura e vlerësimit dhe kontraktimi, krijimi i ekipit të manaxhimit të projektit, përgatitja e thirrjes për propozime, 

publikimi dhe promovimi i thirrjes për propozime, dorëzimi dhe regjistrimi i aplikimeve, vlerësimi i aplikimeve. Për të gjithë të interesuarit mbi këtë 

temë na kontaktoni në info@resourcecentre.al për tu bërë pjesë në vijimësi.  

Këtë vit komponenti i forcimit të kapaciteteve të OSHC-ve vjen me programe të reja në mbështetje të sektorit, për të adresuar nevojat e 

identifikuara nga Qendra Burimore përgjatë punës së saj me sektorin, por edhe kërkesa specifike të OSHC-ve për çështje me interes.  

Programe Trajnimi për OSHC-të  

Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga 

shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet 

Dizenjuar si një program afatgjatë trajnimi dhe mentorimi,  programi u vjen në ndihmë organizatave të interesuara në zhvillimin e strategjive dhe 

planeve në ngritjen e fondeve dhe gjenerimin e të ardhurave nga produkte dhe shërbime konkrete me pagesë. Në këtë mënyrë, duke diversifikuar 

burimet e financimit të aktivitetit të tyre, OSHC-të rrisin edhe qendrueshmërinë financiare si dhe pavarësinë për zhvillimin e aktiviteteve të 

ndryshme, në veçanti lidhur me punën advokuese me institucionet në nivel vendor dhe qendror.  

Pas një thirrje të hapur për shprehje interesi, 17 përfaqësues të OSHC-ve nga Shkodra, Pogradeci, Durrësi, Librazhdi, Vlora, Gjirokastra dhe Tirana 

u bënë pjesë e programit të këtij viti. Identifikimi i produkteve/shërbimeve me pagesë nga OJF-të, përcaktimi i modelit të biznesit si dhe analiza e 

tregut ishin disa nga çështjet e trajtuara përgjatë 2 moduleve të para. Paralelisht me modulet, nëpërmjet mentorimeve organizatat janë 

mbështetur për të analizuar gatishmërinë e tyre në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve me pagesë, kapacitetin organizativ, si dhe mundësitë që 

ofron tregu vendas, rajonal e më gjerë.  

Gjatë programit të trajnimit – “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet” 
 

2 Manaxhimi dhe monitorimi i granteve   

Gjatë programit të trajnimit – “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve” 

3 “Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja e  

OSHC-ve në Programet e BE” 

Nisur nga interesi i OSHC-ve rreth programeve të Bashkimit Evropian mbi 

zhvillimin e vullnetarizmit, kryesisht mbi European Solidarity Corps, Qendra 

Burimore zhvilloi përgjatë muajve maj - qershor 2022, programe rajonale 

trajnimi në Shkodër dhe në Vlorë. Me pjesëmarrjen e 35 përfaqësuesëve OSHC-
së nga Shkodra, Fushë-Arrëzi, Lezha, Vlora, Gjirokastra dhe Selenica.  

Pjesëmarrësit gjatë trajnimeve patën mundësi të rrisin njohuritë e tyre mbi 

programet e BE-së mbi vullnetarizmin dhe procesin e aplikimit për akreditim 

(Label Quality) për t’u bërë pjesë e këtyre programeve në nivel Evropian. Për të 

gjitha OJF-të që dëshirojnë të bëhen pjesë në programin e ardhshëm rajonal të 

trajnimit në Tiranë, mund të na kontaktoni në info@resourcecentre.al brenda 

datës 8 shtator 2022. 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02PGcjCUsiNWhZyiJt2LW464YteribdgXgLs1QZL977wQzWrNgJEa6kQoFn7wAtUtRl?__cft__%5b0%5d=AZX9XksSQ17qiSHvSgtDDTOrngIGzw8LyD8VabwgPnLTviPSOy7CtXc_3ogpKQ_DhYmyghVZEByubBOjanA50IGDz4YqX-NYRd39kl_QW9it6RKCh_K5R3WZvw
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02bJgsXAnEMPZHS3vwoPyDmHoxbotsxM6JHZaoqpjQM1jNz6DakRyzFBgXdUdSvk42l?__cft__%5b0%5d=AZWdwBTNgjMLBFffy7oyuNJm1oyZa3fKdP9oFKP9d0ujqsehs81qSMXcZk14abZndDW96Y84TKpRceUjS4A2D0uQ1XCqfgvR8jgR_sVXPBjTDYbX1NjxJYlK7A
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid024hhLoD5DZRexgMxsRVfzkSWEzd5KzSYidbFtwNcvpe6ff1c77UWePfgunAXSTFEjl?__cft__%5b0%5d=AZVZhoO6CtD9nkgWVYUntBtm5o0Zll_4i4L3pilwdH8Se-6wcLV81UXjV8OyIBaBYNX2i7SfFr1ZIWUDoEjPkQjgZ2pRrAoKkvolNOjr5GKA9g1WAJtM2c__lf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid024hhLoD5DZRexgMxsRVfzkSWEzd5KzSYidbFtwNcvpe6ff1c77UWePfgunAXSTFEjl?__cft__%5b0%5d=AZVZhoO6CtD9nkgWVYUntBtm5o0Zll_4i4L3pilwdH8Se-6wcLV81UXjV8OyIBaBYNX2i7SfFr1ZIWUDoEjPkQjgZ2pRrAoKkvolNOjr5GKA9g1WAJtM2c__lf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid0UvggcWzrdEz8rQHghMYv87PPvXVMDoixJKeZUjw5PXBxcngUb5ENNSUJJbDxFgWLl?__cft__%5b0%5d=AZW5LyfHvv5pmaMWJsswbqKrrAk4u1zoW6M2CER4EUn9N0oTJmpByqmpXNirJ88BufFPUD2OWT5uzD1MOW1xeUXH3j9rElJ4oZ5NFDf1w7nj70181mKxeJwBaPA
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02nzt9JW3Zgj6jTPQuJU5nqJwCCnkGw4pZp3qE52LuDqRJ6xjoSEqZkugWoT6BuKgml?__cft__%5b0%5d=AZWMIMfMDJg3LEeos4GzSXlY-zDDwBO5cOueDzvAzMrfAYWRQEmFUZ7JwXYFhba8nPAqaKtxurj_kvaCwpqWB6ibxS7yyqcCS3yAvWjQM8D3iMjcT6DOofTYq3
mailto:info@resourcecentre.al
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Java e Demokracisë Vendore 2022 

LëvizAlbania organizoi për të gjashtin vit radhazi Javën e Demokracisë Vendore në Shqipëri.   

Një aktivitet i kthyer tashmë në traditë në të cilin qytetarët dhe zëri i tyre kulmon së bashku me 

rolin qytetar për një demokraci vendore funksionale dhe të fortë. 

#JDV2022 u mbajt përgjatë datave 6 - 11 Qershor dhe aktivitetet u fokusuan në tre tematika 
kryesore: (1) Individët si aktorë ndryshimi; (2) Të bashkuar jemi më të fortë dhe (3) Ndryshimi 

është i mundshëm. Ballafaqimi i sfidave dhe nevojave që ka mjedisi dhe komunitetet vendore për 

tu angazhuar, kërkuar dhe arritur ndryshimin e situatës qoftë për nivelin e demokracisë vendore 

po ashtu edhe për cilësinë e qeverisjes vendore, ishin kryefjala e diskutimeve përgjatë JDV2022. 

Lexoni më shumë  

Gjatë datave 3-12 maj, Delegacioni i Bashkimit Evropian organizoi Javën e Evropës 2022 në një format ndryshe këtë vit. Programi përmbante një seri 

aktivitetesh, takimesh e eventesh shkëmbimi me pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve dhe komuniteteve lokale, institucioneve qeveritare, 

organizatave të shoqërisë civile dhe partnerëve të tjerë, në një seri panairesh nga Veriu në Jug të vendit.    

Në kuadër të aktiviteteve të Javës së Evropës, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe dy Zyrat rajonale në Shkodër dhe Vlorë, ishin 
pjesë e panaireve organizuar nga Europe House në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë, për të prezantuar punën e Qendrës, programin për grupe të 

ndryshme interesi, si dhe kontributin e deritanishëm dhe rolin që Qendra luan në sektor.  

Java e Evropës 2022 

Java Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë -  

IDAHOT 2022 në Shqipëri 

Edhe këtë vit, në kuadër të IDAHOT në Shqipëri përgjatë muajit maj 2022, u organizua java 

Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë. Aktivistët shqiptarë të LGBTIQ nga Aleanca LGBT, 

Pro LGBT, Streha, Open Mind Spectrum Albania dhe Pink Embassy organizuan një seri 

aktivitetesh per rritjen e ndërgjegjësimit kunder dhunës dhe diskriminimit ndaj personave LGBTI. 
Lexo më shumë  

Tiranë Vlorë Shkodër 

Deklaratë e përbashkët nga Organizatat Mjedisore në Shqipëri 

për  gjendjen mjedisore në vend 

Në datën 5 maj 2022, si pjesë e  ‘Forumit Mjedisor’, një grupim i gjerë organizatash mjedisore, 

aktivistë dhe ekspertë, diskutuan mbi ndryshimet klimatike dhe energjinë, ndotjen e mjediseve 

urbane dhe natyrore dhe promovimin e mbrojtjen e habitateve.  

Pjesëmarrësit në Forum dolën me një deklaratë të përbashkët përmes së cilës shprehën 
publikisht shqetësimin mbi masat, politikat dhe investimet të cilat po ndikojnë në degradimin e 

gjendjes mjedisore në vend. Lexo më shumë  

https://www.levizalbania.al/sq/lajme/java-e-demokracise-vendore-nga-levizalbania-6-11-qershor-2022
https://www.coe.int/sq/web/tirana/news/-/asset_publisher/SENehJ2ESZrW/content/idahot-calendar?_101_INSTANCE_SENehJ2ESZrW_viewMode=view/
https://www.facebook.com/CoPLANTirana/posts/5444860125525142
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Aktivistët LGBTI+ dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut Frank Mugisha nga Uganda dhe Xheni 
Karaj nga Shqipëria janë nderuar me Çmimin Civil Rights Defenders of the Year 2022. 
Pavarësisht kërcënimeve, ngacmimeve dhe rrezikut për sigurinë e tyre, marrësit e çmimeve 
vazhdojnë të punojnë për të drejtën e çdo individi për të pasur orientimin e vet seksual apo 
identitet gjinor. Të dy aktivistët kanë luajtur një rol të rendësishëm në ndërtimin e lëvizjeve 
LGBTI+ në vendet e tyre dhe kanë frymëzuar aktivistë LGBTI+ në të gjithë rajonin e Ballkanit 
dhe kontinentin afrikan. Ky çmim ndahet çdo vit nga Civil Rights Defenders për punë të 
jashtëzakonshme në mbrojtje të të drejtave civile dhe politike. Lexo më shumë këtu. 

Mbrojtësit e të drejtave të njeriut për vitit 2022 

Raporti i Rrjetit Safe Journalists: Treguesit mbi nivelin e lirisë së 

mediave dhe sigurisë së gazetarëve në Shqipëri  

Tryezë diskutimi mbi Vlerësimin e Riskut të Sektorit të OJF-ve 

ndaj Financimit të Terrorizmit 

Pas një procesi njëvjeçar, Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Tatimeve, mbështetur nga GIZ, në datën 17 qershor 2022, zhvilluan një tryezë mbi gjetjet 
paraprake të Metodologjisë së Vlerësimit të Riskut të Sektorit të OJF-ve ndaj Financimit të 
Terrorizmit (FT). Gjetja kryesore e Raportit, bazuar në analizën e të dhënave dhe 
informacioneve të marra nga institucionet shtetërore, sektori financiar, OJF-të, komunitetet 
fetare dhe raportet ndërkombëtare, ishte se “sektori i OJF-ve paraqitet me nivel të ulët risku 
ndaj FT”.  
 
Rishikimi i kuadrit ligjor dhe rregullator në mënyrë që sektori i OJF-ve të mos klasifikohet i gjithi 
si me nivel të lartë risku ndaj financimit të terrorizmit, por të pasqyrojë kategorizimin e sektorit 
sipas vlerësimeve reale të kryera në përputhje me kërkesat e metodologjisë së FATF, ishte 
rekomandimi kryesor dhe gjeti përkrahjen e pjesëmarrësve në tryezë dhe angazhimin për 
zbatim si pjesë e një procesi bashkëpunues midis gjithë aktorëve.   

Më datë 22 qershor 2022, Rrjeti Safe Journalists organizoi një event online mbi prezantimin e 
“Raporti 2021 i Safe Journalists Network Liria dhe Siguria e Gazetarëve në Shqipëri”. Ky është 
raporti i dytë për Shqipërinë, zhvilluar me një metodologji rigoroze dhe në linjë me raportet që 
prej 7 vitesh Rrjeti publikon për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Kroacinë me mbështetjen e 
Bashkimit Evropian. Për më shumë, gjeni raportin e plotë këtu 

Deklarata e BCSDN-së mbi “Udhëzuesi i BE për mbështetjen e 

shoqërisë civile për vendet e zgjerimit”  

Ndër vite, Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) ka ndjekur qasjen e BE-së në 
mbështetjen e shoqërisë civile në vendet e zgjerimit duke advokuar që shoqëria civile të njihet 
dhe të mbështetet në mënyrë adekuate si një partner kompetent në procesin e zgjerimit të BE-
së.  

Duke vlerësuar rëndësinë që ka Udhëzuesi i BE për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Vendet e 
Zgjerimit, në vendosjen e objektivave zhvillimorë për shoqërinë civile në vendet e Ballkanit 
Perëndimor dhe Turqi, si dhe procesin e gjatë që ka marrë përgatitja e Udhëzuesit të ri 2021-
2027,  në maj 2022, BCSDN doli me një deklaratë publike drejtuar DG NEAR dhe aktorëve të 
tjerë të përfshirë, duke kërkuar publikimin dhe miratimin e Udhëzuesit të ri 2021-2027 pa 
vonesë të mëtejshme, duke përfshirë treguesit mbi bazën  e të cilave çdo vend do të mund të 
monitorohet dhe vlerësohet për zbatimin e tyre. Gjeni këtu deklaratën e plotë 

TACSO 3 - Forumi Rajonal i shoqërisë civile për Ballkanin 

Perëndimor dhe Turqinë 2022  

Më 8-9 qershor 2022, TACSO 3 organizoi në Shkup Forumin e OSHC-ve për Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqinë. Forumi solli bashkë OSHC nga Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe 
Hercegovina, Mal i Zi, Kosova, Serbia, Shqipëria dhe Turqia, përfaqësues të lartë të Komisionit 
Evropian DG NEAR dhe Delegacioneve të BE-së në rajon, institucione shtetërore dhe donatorë, 
në një hapësirë të hapur diskutimi mbi një sërë çështjesh me rëndësi për sektorin si e ardhmja 
e mjedisit mundësues për shoqërinë civile, bashkëpunimi Shtet-OSHC, Agjenda e Gjelbër, Shteti 
i së Drejtës, bashkëpunimi Media-OSHC etj.  

Në qendër të diskutimeve të Forumit ishte Udhëzuesi i rishikuar për Mbështetjen e Shoqërisë 
Civile për vëndet e zgjerimit, 2021-2027,i cili u prezantua në Forum. Për më shumë mbi Forumin 
lexoni këtu 

https://crd.org/2022/04/21/civil-rights-defender-of-the-year-2022-xheni-karaj-and-frank-mugisha/
https://safejournalists.net/resources1/treguesit-mbi-nivelin-e-lirise-se-medias-dhe-sigurise-se-gazetareve-ne-shqiperi-2021/?lang=sq
https://www.balkancsd.net/guidelines-for-eu-support-to-civil-society-in-enlargement-countries-a-key-document-still-missing/?fbclid=IwAR1qZPI433yXe_t6fLwuDZqTvzCla2ms7rWLZa4huw-m3HaMWD4xY73lYxQ
https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/EU-Guidelines-for-Support-to-Civil-Society-in-the-Enlargement-region-2021-2027.pdf?fbclid=IwAR0U6GjzyMtNYn5GsM06Adq9kfslpdjomcTnNxOOLe8SqPQdBTnooJjt5H0
https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/EU-Guidelines-for-Support-to-Civil-Society-in-the-Enlargement-region-2021-2027.pdf?fbclid=IwAR0U6GjzyMtNYn5GsM06Adq9kfslpdjomcTnNxOOLe8SqPQdBTnooJjt5H0
https://tacso.eu/eu-western-balkans-and-turkey-civil-society-forum-2022-on-8-9-june-in-skopje-north-macedonia/
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Forume Rajonale mbi Ndikimin e Covid-19 në Ballkanin Perëndimor 

Qendrat Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në vendet e rajonit prej disa muajsh tashmë janë angazhuar në një iniciativë të përbashkët 
ndërmarrë nga Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me Macedonian Center for International Cooperation, Center for Civic Initiatives, Centre for 
Development of Non-Governmental Organizations, Civic Initiatives dhe Kosovar Civil Society Foundation për nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe të 
një mjedisi më mundësues dhe mbështetës në kuadër të situatës pandemike të COVID-19 dhe adaptimit me të. Iniciativa mbështetet nga Balkan 
Trust for Democracy një projekt I German Marshall Fund I Shteteve të Bashkuara dhe USAID-it.  

Gjatë muajve prill-qershor janë organizuar tre forume të tjera rajonale, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të OSHC-ve, rrjeteve rajonale, 
organizatave ndërkombëtare, institucioneve shtetërore, akademike, biznesit e medias.  

Forumi “Aksesi në shërbime gjatë pandemisë COVID-19 me fokus të veçantë aksesin e grupeve të margjinalizuara” organizuar më 29 prill 2022 nga 
Qendra Burimore për Shoqërinë Civile Kosovë, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, solli përmes diskutimeve një panoramë të gjendjes së aksesit 
në shërbime për grupet e margjinalizuara gjatë pandemisë COVID-19, duke theksuar rolin e palëve të interesuara. Si pjesë e Forumit, OSHC-të 
ndanë një seri praktikash të mira në lidhje me shërbimet për grupet në nevojë. Lexo me shumë 

Forumi “Roli i një mjedisi mundësues në nxitjen e filantropisë dhe solidaritetit në kohë krizash” organizuar më 26 maj, 2022 nga Qendra Burimore 
për Shoqërinë Civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri, u fokusua në rolin e filantropisë gjatë kohës së pandemisë, duke theksuar aspektet ligjore të 
mundësimit të një aktiviteti të tillë dhe shkëmbimin e praktikave të mira të filantropisë dhe solidaritetit. Në përfundim një set rekomandimesh për 
një reagim të koordinuar dhe të përmirësuar u hartua bazuar në diskutimet përgjatë forumit. Lexo me shumë 

Workshop Rajonal “Veprimi i Përbashkët për Promovimin e 

Hapësirës Qytetare dhe një Shoqërie Civile më të 

adaptueshme” 

Gjatë datave 30 dhe 31 maj 2022, Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) 
organizoi në Beograd workshopin rajonal “Veprimi i Përbashkët për Promovimin e Hapësirës 
Qytetare dhe një Shoqërie Civile më të adaptueshme”. Workshopi u ndoq nga organizata të 
shoqërisë civile dhe rrjete, donatorë, organizata ndërkombëtare, aktivistë qytetarë, gazetarë 
dhe aktorë të tjerë, duke diskutuar qasjet inovative dhe të përgjegjshme të advokimit për rritjen 
e rolit të shoqërisë civile në nivel kombëtar, rajonal dhe të Bashkimit Evropian. Lexo më shumë  

Forumi “Adaptueshmëria e të rinjve dhe organizatave rinore gjatë pandemisë COVID-19” organizuar më 24 qershor 2022, nga Qendra Burimore 
për Shoqërinë Civile në Bosnje Hercegovinë, Qendra për Iniciativa Qytetare, pati në fokus të diskutimeve rininë dhe organizatat rinore.  Impakti i 
pandemisë tek të rinjtë, politikat dhe masat për minimizimin e pasojave, qëndrueshmëria e organizatave rinore dhe roli i tyre gjatë kohës së 
pandemisë ishin disa nga çështjet e trajtuara gjatë forumit. Pjesëmarrësit gjithashtu ndanë disa praktika të mira nga OSHC-të dhe rrjetet rinore.  

Lexo%20me%20shumë
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid027hkg4KwSCkk6raa2EFtLn2G1SedPP3x7FfoM8cY6YWzAcagMhg5YJ5X2qzVntD4sl?__cft__%5b0%5d=AZUyokEAdRCCKgOTZ1kWDYz77ImKooFl8GIgYxNZazpyIXrwN9_BvKKbBwnkWec6X8CGB_uA-wr0RqVbPF8-ANe4UTLTBotqCXqwPFhSCPQzOJT9TgJoOXc
https://www.balkancsd.net/bcsdn-is-announcing-the-regional-workshop-joint-action-for-promoting-civic-space-and-a-more-resilient-civil-society-2/?fbclid=IwAR2yipk-U7PCqKpfIDdFj0GtuyZIoFfyI5_VrHGsyO0xX4HSZJti7fajA9w
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hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

hapur 

mbyllur 

mbyllur hapur 
mbyllur 

https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02D5fpxy1gyVbRwcBxrYkYqMYXQUZjCbmSRiTfpn23SbzNo2SoWmuMTD7xTFJPM4Ehl?__cft__%5b0%5d=AZXfxDiX1vLKWci1_x-MA6NX8qyYTa7m5AiUpuiF6cNa6fc87cOx363_Fk4-KdcQz8z0KJ0-lcd1PSgGKS6BnuTYv7oK-2PiLvbSKbpw-LyahrYPM1EGNZp8is
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid0DmRWLiziVdJR7s7CGooeSnEVTfeGsAmzpaa14jLaEbrMbMnMe56T4XcmZ2Ynww7zl?__cft__%5b0%5d=AZUjccT28eWq4F1UsH71kgxaYRvA6QwsESc8qY3wDdV30zFZkpLMrtah6skdpiyMHNZLdwuT0BXl1tBnHCNfZ5dDUR1dzMRfswdll3m3qFPmBW5C3TMdjPm8n6s
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02LELjUVjwznDXHkz1hNAAofiqA9dRN86HL4gpCtnFnNBEGoJGqcLWNgerrVN8FXsQl?__cft__%5b0%5d=AZVl79UmLtt1vWoLGXAyg7frFNscoWCVPQhRtF8dL_22l7oj6tmiMxh1vf-d48z7tYUFCLVu6gtS9aWYcIlsrl75-06D74xVf6k13oJCAnJMYaaxCLXAhxQT3h
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid034sd2R5apwWG31HdUkVJyg6SSJA4EwYPHrBVoMBQePJvv21mHy7PcuiPP5WbXyjNml?__cft__%5b0%5d=AZXPFOWJEH69Nxw7XJnAWtj3VFU66Ez242lYh6HMusPHX4YkwBtoqH_TlC9t4DQQCtlGoivvxIV8z4Y2_jYvX3yg3VpkaWiSVd-utvNisYstTU14Fyf-hxAJHx
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid031vvh6Jw5u6XgWVEenzyd53QoNptUb3iWe1gV3zQmbBk3zTDzTSAAp24vk5GdoApXl?__cft__%5b0%5d=AZWtVingQ1DzGZX4oJfoccXEHWGL2yER1zLJjsHW8Ks34WcdvsIThojAEYLypj4igkMEjyqaoT1jRapWRzoSZuP4hwRwm2DVDk8gghEQmJm_wQ_bInxAO4qqa-
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid027hf4Hwjad8Wv6PXjEDbcDx6WDqfJtAsqjfkUS3YYofiW8iHAuFvY7rxYBp3bSQh6l?__cft__%5b0%5d=AZUHP-zxJ7l5RwbhbNrjyasBjiQ4y1L-9ZL2L3ic7ESl8LNhem6fo7RS0heDHG4gt-o8aATGmS_Ha5DKWGt8A7_cO6l07zpX_pktcW_GzU-R_r2R2qbOHOSAVM
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid02chAVuBkQtib3DKV5CX2w3g4Va6DYicaF6BcLGWR4W7kh81b5L8yyBNjpX2qFQEBKl?__cft__%5b0%5d=AZWTFVItGDRFspJ_j5TKP8rwgumm64dH-Vb4QeqR65ZBRp38soL0LfPr-S-8a2NACX6w97UXyGdYD6QJHiG6JspbvpZVfbGwb2g_Rm1yTimOy1EQHdFHGEySbd
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid0F6ySsy8RJZJ7W5qUqLkjZK6e5LyETFSZo4RThK2XpDjgWbXUR2ZxZCLbChHZkFtZl?__cft__%5b0%5d=AZUvrDVL1uuAT7G4iJ5bSj58UWlDqY5XmxQVQp_-rHKHijd1KP6LMMx1HlNtpxVp6dlWznn-PRXLGaO7KWuREhz3IiNDEGb_fH25G08uP9h8_dHZZqinF7XegWF
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/pfbid024HT9pDXFTjUQWMzadTy2Z5bxskdSYZK86uD6ekt5mD91UQi5nD6D2MMEA2SSghZnl?__cft__%5b0%5d=AZWVMNQybrpBCntl-13Q5kLJQ1g0ytXiRLq6Ggqjkhn7IsPVVXoqlZ9Vq50IPBI_k2MK4mZ0oRGLeIxFfIjgs8GUW47RSyLqAQRogJU3ZbBZeO_H9k0CSRI75p
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Zyra në Tiranë 

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

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

E-mail: info@resourcecentre.al  

Zyra në Shkodër  

Lagjja Kongresi i Përmetit, Rr. Oso 

Kuka, Kati i 2të, Hyrja 1, Shkoder 

(në mjediset e Shoqatës “Gruaja në 

Zhvillim”) 

E-mail: shkodra@resourcecenter.al 

Zyra në Vlorë  

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

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

E-mail: vlora@resourcecenter.al 

NA NDIQNI :  resourcecentrealbania resourcecentre.al resourceCSO_al 

Korrik 2022 

 

 

Gusht 2022 

 

 

Shtator 2022 

 

 

 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 

       

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   

       

Forume Publike dhe Evente 

http://www.resourcecentre.al/ 

ResourceCentreAlbania 

National Resource Centre for Civil Society in Albania  

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
https://www.linkedin.com/company/79126630/

