
1 

 

Gazetë Tremujore 

Qershor 2020 Edicioni Nr. 5 

NË  KËTË  EDICION 

AKTIVITETET E 

QKB-SË    

Takim online me organizatat e shoqërisë 
Civile për draftin e Planit Strategjik të 
Kuvendit  

Takimi I Këshillit Kombëtar të Integrimit 
Evropian (KKIE) 

Opinioni i Komisionit të Venecias mbi 
Paketën Anti-shpifje  

Letër e hapur mbi problematikat dhe 
rekomandimet në mbështetje të banorëve të 
zonave rurale në situatën e krijuar nga 
COVID-19 

Letër e hapur nga organizatat e shoqërisë 
civile dhe ndërkombëtare për mbrojtjen dhe 
respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend 

“E drejta e shpërndarjes së taksave ” si një 
mekanizëm financimi potencial për 
Shqipërinë  

Sondazhi i opinionit publik “Besimi në 
Qeverisje 2019” 

Mjedisi Mundësues për Aktivitetin 
Filantropik në Shqipëri 

Protesta kundër dhunës dhe abuzimit 
seksual  

Publikohet Raporti i Konsultimit të 
Shoqërisë Civile mbi IPA III 

Praktikat Qytetare Ballkanike: Shoqëria 
Civile në Pandeminë Covid-19 

Takim Rajonal i EU TACSO 3 “Situata e 
emergjencës COVID-19” 

Mjetet dixhitale dhe ICT në punën e OSHCve 
- Program trajnimi rajonal  

Freedom House publikon raportin "Vendet 
në Tranzicion 2020  

Reagim i organizatave të shoqërisë civile lidhur me projektligjin për 

regjistrimin e OJF-ve 

ZHVILLIMET E 

FUNDIT NË 

SEKTOR 

Reagim i organizatave të shoqërisë civile 
lidhur me projektligjin për regjistrimin e OJF
-ve 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të tij në Shqipëri   

Forcimi i rrjeteve dhe koalicioneve të OSHC-
ve në Shqipëri për më shumë nisma dhe 
impakt më të madh  

Takime konsultuese me OSHC-të mbi 
ngritjen e Qendrës së Vizitorëve pranë 
Kuvendit të Shqipërisë 

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

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe 
qendrueshmërisë së organizatave të 
shoqërisë civile - Kodi i Standardeve për 
OSHC-të 

Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u 
përshtatur me emergjencën Covid-19 

Akademia e OJF-ve 

Programe Trajnimi për OSHC-të 

Sesione informuese me OSHC-të mbi 
procesin e anëtarësimit në BE 

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 

Mbi Vullnetarizmin dhe zhvillimin e mëtejshëm të tij në Shqipëri   

Më 10 korrik, Ministria e Drejtësisë publikoi në Regjistrin 

Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik projektligjin 

"Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse". Në relacionin 

shoqërues të projektligjit përmenden institucionet që kanë 

kontribuar në hartimin e tij. Është shqetësues fakti që në 

këtë grup personash (fizikë/juridikë) nuk përmenden 

organizatat e shoqërisë civile të cilat u njohën me 

projektligjin vetëm pas publikimit të tij për konsultim, 

ndërkohë që duhet t’ ishte kushtuar një vëmendje e veçantë 

përfshirjes së tyre që në fazat e para të hartimit të kësaj 

nisme.  

Iniciativa për rishikimin e Ligjit, futjen e një procedure regjistrimi më të thjeshtë e 

efiçente për OJFtë si dhe krijimin e regjistrit elektronik është pozitive, megjithatë, 

projektligji sjell shumë ndryshime të cilat përbëjnë shqetësim për organizatat e 

shoqërisë civile, si dhe paqartësi të cilat është e nevojshme të bëhen më të qarta me 

qëllim funksionimin më të mirë të ligjit.  

Qendra Kombëtare Burimore dhe Partnerët Shqipëri inciuan menjëherë një proces 

konsultues me organizata të shoqërisë civile për diskutimin e projektligjit si dhe daljen 

me rekomandime konkrete lidhur me të. Përmes një letre të hapur drejtuar 

institucioneve përgjegjëse për hartimin e projektligjit, si dhe për informacion 

donatorëve dhe organizatave ndëkombëtare në vend, 27 organizatat e shoqërisë 

civile, pjesë e procesit të konsultimit, shprehën shqetësimin e tyre lidhur me 

projektligjin si dhe shprehën opinionin dhe rekomandimet në parim dhe nen për nen 

lidhur me të.  Për më shumë lexoni këtu: Letra e hapur dhe Komente e Sugjerime për 

Draftligjin. 

Në përgjigje të kërkesës të organizatave të shoqërisë civile një takim u organizua në 

Ministrinë e Drejtësisë me përfaqësues të Drejtorisë së Kodifikimit dhe Harmonizimit 

të Legjislacionit dhe me një përfaqësi nga grupimi i OSHC-ve, ku u  prezantuan të 

gjitha çështjet problematike të ligjit dhe sugjerimet përkatëse. Komentet dhe 

sugjerimet e OSHCve u pranuan nga përfaqësuesit e Ministrisë, të cilët u anagazhuan 

për rishikimin e draftit bazuar në sa u diskutua dhe sugjerua.  

Prej disa muajsh, Përtej Barrierave në bashkëpunim dhe me lehtësimin e 

Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe pjesëmarrjen e 

një grupi organizatash të shoqërisë civile  kanë ndërmarrë një inciativë për 

zhvillimin e mëtejshëm të vullnetarizmit në Shqipëri dhe të një mjedisi 
mundësues ligjor e rregullator që do të kontibuonte në këtë drejtim.  

Gjatë kësaj periudhe, kemi zhvilluar disa takime dhe diskutime me OSHC 

dhe rrjete OSHC-sh, duke u fokusuar në problematikën që mbart 

legjislacioni dhe zbatimi i tij.  

Në vijim të diskutimeve, përmes një letre të hapur iu drejtuam 

institucioneve për fillimin e një dialogu që do t’i hapë rrugë propozimeve 

konkrete për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për Vullnetarizmin në Shqipëri.  

THIRRJE DHE  

MUNDËSI 

https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/272
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/08/Leter-nga-Grupimi-i-Organizatave.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/08/RENJK_272_RIA-Për-regjistrimin-e-Ojf-ve-1.pdf
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/08/RENJK_272_RIA-Për-regjistrimin-e-Ojf-ve-1.pdf
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1519739851518771?__xts__%5B0%5D=68.ARDRNMQAhfqCvDWwLMYK3iKM0dywnxJoe2ezKjMqw3tITqMHLb5pu56REFwRohyrHUOpTpjueaWWRgsZ8ESp3eEBjoDrXLWQB2P_dc8YMmZPriISc8fHUVlAWK1iBLM01-qnvNhyY7ioNlMdsd9-5p-cq9G6NK87oXN7jZFcrIa1
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/08/Mbi-Vullnetarizmin_AL-.pdf
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Forcimi i rrjeteve dhe koalicioneve të OSHC-ve në Shqipëri për më shumë nisma dhe impakt më 

të madh  

Advokim dhe Dialog për Politikëbërje 

Programi i përvitshëm i asistencës teknike në mbështetje të rrjeteve, 

koalicioneve dhe grupimeve formale dhe jo-formale synon zhvillimin e 

mëtejshëm të tyre dhe të çështjeve e kauzave të cilat duan të çojnë 

përpara në të gjitha fushat ku OSHC-të kontribuojnë.  

Nëpërmjet mbi 30 takimeve, sesioneve të mentorimit, këshillimit dhe 

trajnimit, si pjesë e programeve të dedikuara të asistencës dizenjuar 

specifikisht bazuar në nevojat dhe prioritetet e rrjeteve,  përgjatë vitit të 

parë të ofrimit të programit të asistencës u arrit: dizenjimi i një fushate 

advokimi me qëllim sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve për individët me 

aftësi ndryshe mbi moshën 18 vjeç, në Qarkun e Elbasanit nga Rrjeti i 

Nga seancat e asistencës teknike me Rrjetin e Prindërve Elbasan 

Nga seancat e asistencës teknike me Rrjetin “Pakti për zhvillimin e rinisë”, Shkodër  

Aplikimet do të jenë të hapura deri më datë 3 shtator 2020  

Prindërve Elbasan si dhe i një fushate advokimi për rritjen e efiçencës së energjisë dhe uljes së varfërisë energjetike e cila pritet të 

zbatohet shumë shpejt nga Rrjeti i Vigjilencës “Një sy për mjedisin; rivlerësimi i planit strategjik aktual të Rrjetit “Zëri i të rinjve” dhe 

rishikimi i çështjeve prioritare për Planin Strategjik 2021-2024; ndërkohë që Rrjeti “Pakti për zhvillimin e rinisë”, Shkodër rriti 

njohuritë mbi kuadrin ligjor dhe praktika të mira mbi vullnetarizmin si dhe u bë pjesë e nismes kombëtare për zhvillimin e 

mëtejshëm të vullnetarizmit në vend. Për më shumë detaje mbi rezultatet dhe përfituesit e programit të  asistencës  lexoni këtu.    

Qendra, do të vijojë përgjatë këtij viti si dhe vitin e ardhshëm, t`u vijë në ndihmë përmes Programit të Asistencës të gjithë rrjeteve, 

koalicioneve dhe grupimeve infomale të OSHC-ve të interesuar për të forcuar më tej kapacitetet dhe nismat e tyre.  

Aktualisht, për Programin e Asistencës Shtator-Nëntor 2020 thirrja është e hapur deri në 3 Shtator 2020. Për më shumë, gjeni 

këtu thirrjen dhe formën e aplikimit.  

Nga seancat e asistencës teknike me Rrjetin “Zëri i të rinjve”  

Nga seancat e asistencës teknike me Rrjetin e Vigjilencës “ Një sy për 
mjedisin”  

https://resourcecentre.al/sq/shtyhet-afati-per-shprehje-interesi-per-programin-e-asistences-per-rrjetet-koalicionet-dhe-grupimet-e-organizatave-te-shoqerise-civile/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1526554124170677?__cft__%5b0%5d=AZW4yRo3Qr24gJoHelKdH-D2_8XCki-esAseuF-7K4Q4Pi4GvFW3aaRTm9NdFrFZFBRuFMrZEfl8NY8dAMGfZjTzszhIASFW6q3UNTLvGovr7zfGUBC1SmR-nIYzJGjweKMbufhuix3eZfhTW7iVk0AmW9Mejb-0ORPrrqBECGSuEg&__t
https://resourcecentre.al/sq/sherbimet/advocacy-and-policy-dialogue/mbeshtetje-per-rrjetet-e-oshc-ve/
https://resourcecentre.al/sq/shtyhet-afati-per-shprehje-interesi-per-programin-e-asistences-per-rrjetet-koalicionet-dhe-grupimet-e-organizatave-te-shoqerise-civile/
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/07/Formularin-e-Aplikimit-1.docx
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1527400907419332?__cft__%5b0%5d=AZW01-3W2tmrIMQ0z787mHbuiZUB5KmsaNBf3J9dlu5jqb5XcXofc3owkDilHEWwPNonxo1aTJLIdBKnHqZNpd2Kes2XCTyZUuFc5AhrYTDvLmqIVDNe6ZYpTv7hzgseQIC_wcrA1tN-3xgb-edetQjhixr_CJYQLV6uTi5lmjFvmw&__t
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1499608833531873?__cft__%5b0%5d=AZUaUIfYbA3a9EZKBH4C8qAADtRFyjYvES8UaYG4DcY9ql88ZPom_j9qYxkqwBaNoicyf5D-WmHBIw_KXDycmknGO7xZYcFqZ0IgLDIYQqGCQPhzQx39dtlj2OrLFUKV-rVquLEexYoRuK69_nYwWVZI0SZnMX41pf7Jygy5rfanJw&__t
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Takime konsultuese me OSHC-të mbi ngritjen e Qendrës së Vizitorëve pranë Kuvendit të Shqipërisë 

Ofrim informacioni dhe asistence për OSHC-të - Zyra 
Rajonale Shkodër 

Gjatë takimit me Këshillin Bashkiak Vlorë lidhur me 
procedurat e reja të regjistrit online të peticioneve si dhe 
kërkesave nga shoqëria civile - Zyra Rajonale Vlorë 

Gjatë një serie takimesh me përfaqësues të Bashkisë 
Vlorë në kuadët të iniciatives për mbrojtjen e Pyllit të 

Sodës - Zyra Rajonale Vlorë 

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

Gjatë një serie takimesh me përfaqësues të organizatave 
të shoqërisë civile në Malësi të Madhe : VIS Albania dhe 

Qendra Rinore ARKA Koplik, për adresimin e 
problematikave të organizatave dhe komuniteteve lokale 
përgjatë emergjencës Covid-19- Zyra Rajonale Shkodër 

Nga takimet me përfaqësues të organizatave te 
shoqërisë civile në Bashkinë Mirditë - Zyra Rajonale 

Shkodër 

Në kuadër të ngritjes së Qendrës së Vizitorëve pranë Kuvendit të Shqipërisë, NDI Albania - National Democratic Institute në 

bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore, zhvilluan disa fokus grupe dhe takime konsultative përgjatë muajit maj 2020.  

25 organizata të shoqërisë civile që operojnë në fushën e të drejtave të njeriut, aftësisë së kufizuar, rinisë dhe edukimit diskutuan 

në këto takime  rreth ngritjes së Qendrës së Vizitorëve, funksioneve dhe veprimtarisë së saj, në përgjigje të interesave të publikut. 

Më herët, Qendra ka bashkëpunuar me NDI dhe për ndarjen gjerësisht në sektor të një pyetësori në kuadër të sondazhit lidhur 

me ngritjen e qendrës dhe funksionet e saj. Gjetjet kryesore të tij u prezantuan gjatë takimeve zhvilluar me përfaqësues të 

organizatave të shoqërisë civile dhe disa rrjeteve aktive në vend.   

Gjatë takimit me anëtarët e Forumit të Pavarur të Grave 
të Orikumit për hartimin e peticionit dhe mbledhjen e 

firmave për kopshtin e fëmijëve te Orikumit - Zyra 
Rajonale Vlorë 

https://www.facebook.com/ndialbania/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1519745024851587?__cft__%5b0%5d=AZWqnCRlGIIhE715Lr04CU6eFSufVcBK2BykDdqImo841ABhnU-eutxgdLJUA_AstrGX2IAO4g3OU6kJjdw_h6jQ32VLeCFjLjBnccpk3I8kber6VUJbU8X6cmrJdBEXdvtdJrODQR1ATxfpkr9Tca4ovlG3F0KFjhMPQiSH9PSMBDcdv8
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1519745024851587?__cft__%5b0%5d=AZWqnCRlGIIhE715Lr04CU6eFSufVcBK2BykDdqImo841ABhnU-eutxgdLJUA_AstrGX2IAO4g3OU6kJjdw_h6jQ32VLeCFjLjBnccpk3I8kber6VUJbU8X6cmrJdBEXdvtdJrODQR1ATxfpkr9Tca4ovlG3F0KFjhMPQiSH9PSMBDcdv8
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Rritja e Transparencës dhe përgjegjshmërisë së OSHC-ve 

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile 

- Kodi i Standardeve për OSHC-të 

Gjatë këtyre muajve, Qendra Kombëtare Burimore ka vijuar punën për Hartimin e Kodit të Standardeve për OSHCtë, një iniciativë e 

hershme e Partnerëve Shqipëri, që u ri-prezantua në sektor vitin e kaluar, me qëllim krijimin e një mekanizmi vet-vlerësues që do 

të kontribuojë në rritjen e standardeve të veprimtarisë së OSHC-ve, transparencën, përgjegjshmërinë dhe mirëqeverisjen e tyre.  

Pas organizimit të një serie takimesh informuese dhe konsultuese, rreth 200 OSHC-të pjesëmarrëse në takime, u ftuan të bëhen 

pjesë e një grupi pune për zhvillimin e mëtejshëm të Kodit. 18 organizata që shprehën interes I’u bashkuan Qendrës Burimore 

dhe Partnerve Shqipëri e u bënë pjesë e grupit nismëtar të Kodit të Standardeve.  

Bazuar fillimisht në përvojën e Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (BCSDN) dhe OSHC-ve të tjera në të gjithë globin, 

pjesë e Nismës të Standardit Global, Kodi i Standardeve u zhvillua dhe punua më tej nga ekspertët dhe grupi nismëtar, në 

përshtatje me dinamikën e zhvillimit të sektorit në Shqipëri.  

Kodi është strukturuar në 4 parime kryesore dhe 7 angazhime që OSHC-të anëtare  duhet të përmbushin dhe ruajnë. Paralelisht 

me Kodin, grupi i punës ka punuar për zhvillimin e një Pyetësori Vet-Vlerësues, me tregues të matshëm, që do të shërbejë si 

Kornizë vlerësuese për përmbushjen e angazhimeve të Kodit.  

Kodi i Standardeve, do të prezantohet dhe ndahet gjerësisht me sektorin jofitimprurës dhe aktorë të tjerë të interesuar përgjatë 

një serie takimesh online që Qendra do të organizojë në vijim. 

Gjatë takimeve me  grupin e punës për hartimin e Kodit të Standardeve.  

https://resourcecentre.al/2019/10/10/people2people-event-strengthening-accountability-transparency-and-sustainability-of-civil-society-organizations-code-of-standards-for-csos/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1529217950570961/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAgh8Z1dqUqXkNZeSRsnmPWitWT6mdDaK4l7w3SHFUY-98yrlbc1NdF9IAgm-vWwptbu8H6ov5NeRM2XQqEHAcviY8CcnDOosdiLp7G1UXz8GniueKZj__hFJD9VWtDu66rDciQvOP4WZx9
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Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u përshtatur me emergjencën Covid-19 
Emergjenca Covid-19, shoqëruar me kushtet e karantinës krijoi një seri sfidash për punën e sektorit jo-fitimprurës. Këto sfida ndër 

të tjera kërkuan forma të reja alternative pune të personelit të organizatave si dhe të ofrimit të shërbimeve për përfituesit.  

Në përgjigje të nevojave të sektorit jofitimprurës në kushtet e emergjencës Covid-19, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare 

Burimore për Shoqërinë Civile si pjesë e Paketës Mbështetëse që hartuan, po ofrojnë akses pa pagesë në Platformën ZOOM duke 

i ardhur në ndihmë organizatave të shoqërisë civile në vijimin e veprimtarisë së tyre online. 

Prej fillimit të majit është mundësuar vijimi i aktivitetit online përmes platformës për 41 organizata që punojnë në fushën e të 

drejtave të njeriut, mbrojtjes së mjedisit, zhvillimit të turizmit dhe bujqësisë, qeverisjes së mirë, edukimit, ofrimit të shërbimeve për 

personat me aftësi të kufizuar, gratë dhe vajzat, fëmijët dhe të rinjtë, grupet e margjinalizuara etj. Këto organizata punojnë dhe 

kontribuojnë me aktivitetin e tyre në të gjithë vendin, konkretisht në: Shkodër, Fushë-Arrëz, Tropojë, Dibër, Tiranë, Durrës, Lushnje, 

Vlorë, Elbasan, Librazhd, Berat, Gjirokastër, Përmet dhe Sarandë.  

Vetëm brenda muajit të parë të vënies në dispozicion të platformës, organizatat përfituese kanë realizuar rreth 45 trajnime, 60 

takime me aktorë të ndryshëm e grupe interesi si dhe kanë ofruar rreth 40 shërbime të tjera online si sesione informimi, seanca 

këshillimi etj. për grupet të cilave u shërbejnë. Të gjitha OSHC-të e interesuara mund të përfitojnë ende nga kjo mundësi dhe të 

kenë akses pa pagesë për një vit në Platformën ZOOM, duke na kontaktuar në info@resourcecentre.al  

Lexoni këtu Raporti i Gjetjeve të Vlerësimit   Lexoni këtu mbi Paketën Mbështetëse Për Sektorin  

Fuqizim Kapacitetesh  

Akademia e OJF-ve 

Programi i Akademisë-së OJF-ve 2020 ka vijuar gjatë këtyre muajve me leksionet online 

mbi Menaxhimin dhe Zhvillimin Organizativ; Menaxhimin Financiar; Sigurimin e 

mbështetjes financiare përmes granteve; Shkrimi i projekt-propozimeve dhe 

manaxhimi i projekteve, grantet e BE-së  ; si dhe Planifikimi Strategjik për  OSHC-të.  

 

                                                                      Asistencë dhe mentorim për pjesëmarrësit e Akademisë 

Krahas leksioneve, si pjesë e Akademisë në këto muaj janë zhvilluar rreth 20 sesione mentorimi 

në grupe me pjesëmarrësit e Akademisë, për t’i udhëzuar dhe ofruar asistencë në përmirësimin 
e politikave dhe procedurave të brendshme të tyre organizative, raportimin financiar dhe 

shkrimin e projekt propozimeve. 

mailto:info@resourcecentre.al
https://resourcecentre.al/sq/mbeshtetja-e-sektorit-te-oshc-ve-per-tu-pershtatur-me-emergjencen-covid-19-raport-vleresimi/
https://resourcecentre.al/sq/thirrje-per-shprehje-interesi-per-mbeshtetje-ne-menaxhimin-e-situates-covid19/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1553222618170494?__cft__%5b0%5d=AZU4AJPtOKQGLtFkcKaGqVCYE-4z6U5kFUhnPBdjI-3d4706Z0xwUKre3H-EQvA0OhvMavRiG_mbuXqFw4KiEs7dXDfFRd8jZywEnhreeWVLA9fRRkyi6VIER2UNQJtCeLW8942rvi2xvvMeq5jS52Xr9yvuoVfZYWldTeDZIEVzmg&__t
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1504447959714627
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1485057201653703?__cft__%5b0%5d=AZUELYD2XSa7-UTpLXxYLxH8M4GOusTIWU7SdG47UtSxMxuh-4tYZycvDAnKYlGGAHj96FckjOTw35_PlegzjuLdzM0_xpD-1xyEsOI-vWdbNcBMewQGZ9cBqwIWof7NwpxE0yMVZvcS8aU94lCpXWgF9Ko-ktK9n3c2OH5vIPDNOg&__t
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1522306644595425/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCBtcDQ6-yudDSWhzlq7YTerNUgm8o4a6mjd6NXQxkKl7TfyBRtMRNi3Kh4Kbw7uhU_StscBXuWtPd-kXxPt8P4s1kKc-hyUf4z2EI6MB5EuI_i4YxQrEV2PGM8lOn40oB8X9utIFq1BGmp
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1526389364187153/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBAIDT4c_7HZKR-MIhg303yCF0owGlUdISA7yijDasQlYt3R6OnpdW29cZXcqDRs-KAUkiYKNATWGnS88VEm99Bnq_jKk8ECuSIza8g7cZR45Jh3PURkj0KoUKIO1elrqn8bRdoa56Lw8eu
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Programe Trajnimi për OSHC-të 

Qendra vijon ofrimin online të programeve të trajnimit të dedikuara për sektorin jofitimprurës, bazuar në nevojat e identifikuara 

përmes Vlerësimit të nevojave të sektorit, zyrave rajonale të Qendrës Kombëtare Burimore, si dhe me kërkesa të drejtpërdrejta nga 

OSHC-të. Rreth 240 përfaqësues të OSHC-ve nga Tirana, Lezha, Fieri, Shkodra, Laçi, Elbasani, Vlora, Gjirokastra, Vau i Dejës dhe 

Dibra morën pjesë në trajnimet rajonale dhe rritën më tej njohuritë e tyre në temat e: “Ngritja e Fondeve dhe Gjenerimi i të 

Ardhurave”, “Planifikimi Strategjik”, “Sipërmarrja Sociale”, “Përdorimi i platformave të bashkëpunimit online”, “Crowdfunding” si dhe 

“Skemat dhe programet e financimit të BEsë”.  

Sesione informuese me OSHC-të mbi procesin e anëtarësimit në BE 

Gjatë muajit prill-qershor në kuadër të komponentit për ngritjen e kapaciteteve, Lëvizja Evropiane në Shqipëri (EMA) organizoi një 

seri sesionesh informuese mbi Integrimin Evropian në Gjirokastër, Vlorë, Patos, dhe Dibër.  

Rreth 30 përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile dhe aktorët lokalë u bashkuan në sesionet informuese për t ’u informuar 

mbi historikun dhe momentet kryesore të procesit të Integrimit të Shqipërisë në BE, etapat e procesit dhe ku ndodhet Shqipëria 

krahasimisht me vendet e tjera të Rajonit, si dhe strukturat negociuese dhe mundësitë për përfshirje dhe angazhim më të madh të 

shoqërisë civile në këtë proces.   

Në muajt në vijim, EMA do të organizojë të tjera sesione informuese online 

për OSHC-të lokale në të gjithë vendin duke synuar të arrijë sa më shumë 

OSHC lokale, aktivistë dhe grupe në komunitetet lokale. Vizitoni faqen tonë 

të internetit për eventet tona të ardhshme. 

https://resourcecentre.al/sq/publication/vleresimi-i-kapaciteteve-dhe-nevojave-te-organizatave-te-shoqerise-civile-ne-shqiperi/
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1546066635552759/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDYCo7tAH4jJ3LNOW1oR18fWfjgja94YlX47zNXeSmpX-hCBjTPBZ6QnXw_z2-zCgjYOWja9hF92QwnadtM-DgsB12JUQBFn9xkD4iyqfWqiR7L4Hxe3qgDM6JtgoKizNN_ZRl1iUoW4z18
http://em-al.org/sq/kreu/faqja-e-pare/
https://resourcecentre.al/news-blog/
https://resourcecentre.al/news-blog/
https://www.facebook.com/EMinALB/posts/3638488296168179
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1517156518443771?__xts__%5B0%5D=68.ARDmarJwDERJkd84IJBMt1dTBpiH5FCq2rd8EdWoQwfH-rjBaXihiPf-Z3wg-3eEwazG3KtXgFCGrHL_hIpUzReCRlgKc3fyYLOSaX_cqLS_pcamS7AjBXoMQjbM7Lc89tnpD8EednTIQl2_cE4VIEEfKB7WX6NHtFktFQferXX8
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Takim online me organizatat e shoqërisë Civile për draftin e Planit Strategjik të Kuvendit  

Në vijim të punës për hartimin e të parit Plan Strategjik, Kuvendi i 

Shqipërisë në bashkëpunim me OSBE-në zhvilluan në datën 20 

maj 2020 një takim konsultativ virtual. Në takim ishin të 

pranishëm 25 pjesëmarrës, përfaqësues nga Kuvendi, OSCE, NDI 

dhe organizata të shoqërisë civile.   

Në fjalën e hapjes së takimit, përfaqësuesit e Kuvendit theksuan 

rëndësinë e konsultimit me shoqërinë civile si një ndër aktorët e 

rëndësishëm me të cilët nevojitet koordinim dhe bashkëpunim i 

vazhdueshëm. Takimi vijoi me prezantimin e draftit të Planit 

Strategjik të hartuar nga grupi i punës.  Në mbyllje u diskutua për 

vijimin e procesit dhe afatet kohore për finalizimin dhe zbatimin e 

planit që parashikohet të fillojë brenda këtij viti. Lexoni më shumë 

Takimi I Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian (KKIE) 

Më 09 qershor 2020, Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian zhvilloi 

mbledhjen virtuale me temë: “Zhvillimet më të fundit në kuadër të 

përgatitjeve për procesin e negociatave në Bashkimin Evropian dhe 

prezantimi i projekt-planit gjithëpërfshirës të Masave të Integrimit 

Evropian”.  

Të pranishëm në këtë takim ishin Presidenti i Republikës, Z. Ilir Meta; 

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Z. Gramoz Ruçi; Kryeministri, Z. Edi 

Rama; Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Z. Gent 

Cakaj, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian, Z. Luigi Soreca, 

deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, drejtues të institucioneve të 

pavarura, ambasadorët e përfaqësuesit më të lartë të vendeve 

anëtare të BE si dhe përfaqësues të sektorit jofitimprurës - anëtarë të 

KKIE. Kujtojmë që pjesë e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, përfaqësues nga shoqëria civile janë Z. Albert Rakipi, Z. Klodjan 

Seferaj, Z. Gledis Gjipali, Znj. Zana Vokopola, Znj. Krisela Hackaj, Znj. Albana Dhimitri, Z. Erlir Puto, Znj. Suela Kusi Drita, Znj. Dafina 

Peci, Znj. Erida Skendaj dhe Z. Gjergji Vurmo.    

Pas prezantimeve mbi temën e takimit, vijuan diskutimet, komentet dhe sugjerimet nga drejtuesit e institucioneve të pavarura dhe 

anëtarë të Këshillit Kombëtar të Integrimit. Znj. Erinda Ballanca Avokati i Popullit, vërejti nevojën për disa korrektime në dokument 

dhe përfaqësim të lartë të institucioneve gjatë procesit të hartimit të planit të masave për integrimin. Z. Gjergji Vurmo, përfaqësues 

i IDM, kërkoi përfshirje të konceptit të konsultimit të gjerë me shoqërinë civile ndër objektivat e dokumentit.  Lexoni më shumë 

rreth takimit  

Opinioni i Komisionit të Venecias mbi Paketën Anti-shpifje  

Komisioni i Venecias në opinionin e shprehur më 28 Maj mbi Paketën Antishpifje, shprehet kritik 

mbi ligjin, zbatueshmërinë e tij si dhe efektin negativ që mund të ketë në lirinë e shprehjes.    

Opinioni konfirmon të gjitha shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile gjatë debateve të miratimit 

të Paketës Antishpifje vitin e kaluar, si dhe në deklaratën e hartuar nga organizatat e shoqërisë 

civile për këtë çështje.  

Për më shumë lexoni Deklarata e OSHCve dhe Opinioni i Komisionit të Venecias  

 

https://www.parlament.al/News/Index/10090?fbclid=IwAR3GKS25TNdgSV5JBXjw9XUkCXdNNjU5x5Yn2o5xhuneJWazmR_36cAN7co
https://www.facebook.com/KKIEAL/posts/719869352100016?__xts__%5B0%5D=68.ARCRHqMysNRqymvyWHhV0B5eKGzGQmDtgWrzr7yYlfbGYrPf3uWDsXeLlfK3mpVCTfPbmK8VSUBYhzDvqfbdqNtID27h7fd4XKpfhiKptLIFnROSNTinlrANrlmlDh3ft6v-Zr5BsVk46LaN3WcYXRyW7bs53aLGKZXczV4Ij95DxuvlfEWigPWO
https://www.facebook.com/KKIEAL/posts/719869352100016?__xts__%5B0%5D=68.ARCRHqMysNRqymvyWHhV0B5eKGzGQmDtgWrzr7yYlfbGYrPf3uWDsXeLlfK3mpVCTfPbmK8VSUBYhzDvqfbdqNtID27h7fd4XKpfhiKptLIFnROSNTinlrANrlmlDh3ft6v-Zr5BsVk46LaN3WcYXRyW7bs53aLGKZXczV4Ij95DxuvlfEWigPWO
https://ahc.org.al/deklarate/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)013-e
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Letër e hapur mbi problematikat dhe rekomandimet në mbështetje të banorëve të zonave rurale 

në situatën e krijuar nga COVID-19 

Sondazhi i opinionit publik “Besimi në Qeverisje 2019” 

Letër e hapur nga organizatat e shoqërisë civile dhe ndërkombëtare për 

mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend 

Më 1 prill 2020, me iniciativën e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), një grup 
prej 24 organizatash të shoqërisë civile, përmes një letre të hapur drejtuar 
Kryeministrit Z. Edi Rama kërkuan mbështetje për banorët në zonat rurale në situatën 
e krijuar nga COVID-19.  

Letra synon të sjellë në mënyrë të unifikuar disa nga shqetësimet kryesore të ngritura 
nga fermerë, ofron propozime në lehtësimin e problematikës së ngritur si dhe kërkon 
vëmendjen e strukturave qeveritare ndaj çështjeve kritike që ajo paraqet. Lexoni letrën 
e plotë këtu 

Në muajin qershor 2020, përmes një Letre të Hapur një grup prej 13 organizatash të shoqërisë 

civile dhe ndërkombëtare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, iu drejtuan 

institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend duke 

kërkuar mbrojtjen efektive të çdo fëmije të rrezikuar nga dhuna apo abuzimi seksual. Lexoni letrën e 

plotë këtu 

“E drejta e shpërndarjes së taksave ” si një mekanizëm financimi potencial për Shqipërinë  

Partnerët Shqipëri, në vijim të punës në mbështetje të OSHC-ve për zhvillimin e mënyrave alternative 

të financimit me qëllim rritjen e qendrueshmërisë së tyre, ka prezantuar së fundmi një dokument mbi 

“Të drejtën e shpërndarjes së taksave”.  

Dokumenti shërben si një material burimor dhe informues për të gjitha organizatat e interesuara për 

diversifikimin e burimeve financiare. Ai sjell një koncept të ri të mekanizmave të shpërndarjes së 

taksave si një model i qendrueshëm për forcimin e sektorit, përmirësimin e imazhit, rritjen e 

besueshmërisë tek publiku dhe qendrueshmërinë financiare. Në dokument analizohen gjithashtu 

modelet dhe praktikat më të mira të vendeve të Evropës Juglindore e jo vetëm, të cilat kanë qenë 

pionere të aplikimit të këtij mekanizmi.  

Më tej, dokumenti u prezantua dhe diskutua në disa tryeza online organizuar në bashkëpunim me 

Qendrën Kombëtare Burimore, me pjesëmarrjen e rreth 50 organizatave nga qytete të ndryshme të 

vendit. Lexoni dokumentin e plotë  

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në edicionin e tij të shtatë vjetor prezantoi 

gjetjet e sondazhit “Besimi në Qeverisje 2019” që u realizua gjatë periudhës nëntor-dhjetor 

2019 në të 61 bashkitë e vendit. Qëllimi kryesor i sondazhit është të shqyrtojë perceptimet 

dhe qëndrimet e publikut për çështje të tilla si besimi tek institucionet publike, transparenca 

dhe llogaridhënia institucionale, korrupsioni, niveli i angazhimit të qytetarëve në politikë-bërje 

dhe vendimmarrje, kënaqshmëria me ofrimin e shërbimeve publike dhe zbatimi i ligjeve dhe 

politikave jodiskriminuese.  

Në 2019, shqiptarët vazhduan t’i besonin më shumë institucioneve fetare (65.6%) dhe forcave 

të armatosura (59.4%), institucione që ndiqen nga ato arsimore (57.3%), organizatat e shoqërisë civile (56.3%), policia e shtetit 

(54.6%), institucionet e kujdesit shëndetësor (51.4%), dhe media (50.7%). Qeveria qendrore dhe vendore, parlamenti, prokuroria, 

presidenti dhe gjykatat vazhdojnë të marrin vlerësime të ulëta për nivelin e besimit, ku partitë politike kanë nivelin më të ulët të 

këtij besimi (22.5%). Ekzekutivi, krahasuar me legjislativin dhe gjyqësorin, ka një nivel më të lartë besimi. Në kontrast me 

institucionet në vend, institucionet/organizatat ndërkombëtare, si NATO, OKB, dhe BE renditen si institucionet më të besuara. 

Lexoni raportin e plotë    

https://anrd.al/lajme/leter-e-hapur-mbi-problematikat-dhe-rekomandimet-ne-mbeshtetje-te-banoreve-te-zonave-rurale-ne-situaten-e-krijuar-nga-covid-19/
https://anrd.al/lajme/leter-e-hapur-mbi-problematikat-dhe-rekomandimet-ne-mbeshtetje-te-banoreve-te-zonave-rurale-ne-situaten-e-krijuar-nga-covid-19/
https://www.facebook.com/nisma.initiative.al/posts/748645932544640?__tn__=-R
https://www.facebook.com/nisma.initiative.al/posts/748645932544640?__tn__=-R
https://www.facebook.com/nisma.initiative.al/posts/748645932544640?__tn__=-R
http://partnersalbania.org/publication/e-drejta-e-shperndarjes-se-taksave/
http://partnersalbania.org/publication/e-drejta-e-shperndarjes-se-taksave/
https://idmalbania.org/
https://idmalbania.org/public-opinion-poll-trust-in-governance-2019/
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Mjedisi Mundësues për Aktivitetin Filantropik në Shqipëri 

Publikohet Raporti i Konsultimit të Shoqërisë Civile mbi IPA III 

Praktikat Qytetare Ballkanike: Shoqëria Civile në Pandeminë Covid-19 

Në vijimësi të punës së dedikuar shumëvjeçare në fushën e filantropisë, Partnerët Shqipëri ka 

publikuar studimin “Mjedisi Mundësues për Aktivitetin Filantropik në Shqipëri” . Studimi synon të 

paraqesë një përmbledhje të situatës filantropike në Shqipëri dhe të pasqyrojë tendencat kryesore 

dhe praktikat më të mira nga vendet e tjera, të cilat mund të shërbejnë për një kuptim më të mirë të 

dinamikës nga grupet e interesit, pjesë të sektorit të organizatave filantropike. 

Që prej 2015, Partnerët Shqipëri bën monitorimin sistematik të aktivitetit filantropik në Shqipëri, të 

aksesueshme për publikun në formën e raporteve sasiore dhe cilësore mujore dhe vjetore 

Në kuadër të hartimit të Programit IPA III, gjatë muajit shkurt, EU TACSO3 lehtësoi një proces 

konsultimi me shoqërinë civile në nivel rajonal. Konsultimi synoi të siguronte një hapësirë ku shoqëria 

civile të kontribuonte me mendimet dhe rekomandimet e saj në zhvillimin e instrumentit të ri IPA III. 

54 organizata e grupime/rrjete organizatash në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi u përfshinë në këtë 

proces.  

Duke vlerësuar Instrumentin IPA III si shumë të rëndësishëm për mbështetjen financiare, 

institucionale dhe politike të sektorit jofitimprurës, Qendra Kombëtare Burimore, në vijim të thirrjes 

për rekomandime, organizoi një konsultim me disa organizata nga sektori në nivel vendi dhe hartuan 

një dokument me komente e sugjerime për këtë çështje. Për më shumë lexoni këtu  

Këtu mund të gjeni të plotë RAPORTIN RAJONAL që përfshin dhe kontributet në nivel vendi. 

Si një rrjet rajonal i përqendruar në fuqizimin e shoqërisë civile, promovimin 

e një mjedisi mundësues dhe mbrojtjen e hapësirës qytetare, Rrjeti për 

Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan (BCSDN)  po ndjek me vëmendje 

ndikimin e pandemisë COVID-19 në shoqërinë civile në rajonin e Ballkanit, 

në një përpjekje të përbashkët me 14 organizatat anëtare.  

Faqja e internetit të BCSDN ofron mundësinë për të eksploruar tema të 

ndryshme nëpër vendet e rajonit dhe për të shkarkuar të gjithë materialet e 

publikuara, përfshirë buletinet informativë specialë prodhuar nga BCSDN 

për këtë temë.  

Buletini bën një përshkrim të situatës në të gjitha vendet e Ballkanit dhe do 

të trajtojë çështjet që lidhen me situatën dhe përpjekjet e OSHCve në ketë      

periudhë. Për më shumë 

Protesta kundër dhunës dhe abuzimit seksual  

Gjatë qershorit, nisur disa ngjarje tronditëse abuzimesh, qindra qytetarë të Tiranës dhe aktivistë i ’u 

bashkuan thirrjes për tubim paqësor kundër dhunës dhe abuzimit seksual ndaj vajzave. Të rinj, 

organizata të shoqërisë civile dhe aktivistë marshuan me pankarta në duar për 

parandalimin e rasteve të dhunës gjinore në Shqipëri. Protesta të ngjashme 

kundër abuzimit me fëmijët, të rinjtë, vajzat dhe grate, u mbajtën dhe në Durrës, 

Elbasan, Fier, Vlorë, Sarandë, Lezhë, Shkodër, Korçë etj. Qytetarë dhe aktivistë 

bënë thirrje për barazi gjinore, respektim të të drejtave të njeriut, gjykim të rëndë 

për abuzuesit, rritje të ndërgjegjësimit të shoqërisë për denoncimin e rasteve të 

abuzimit, krijimin e një regjistri elektronik për të identifikuar abuzuesit etj.   

http://partnersalbania.org/publication/mjedisi-mundesues-per-aktivitetin-filantropik-ne-shqiperi/?fbclid=IwAR30jN30tt9V34HezAsH8Cujur9g0kmrf0l0U1O_mJJauuy8k93errj53CI
http://partnersalbania.org/programs/filantropia-dhe-pergjegjesia-sociale/
http://partnersalbania.org/publication/mjedisi-mundesues-per-aktivitetin-filantropik-ne-shqiperi/?fbclid=IwAR30jN30tt9V34HezAsH8Cujur9g0kmrf0l0U1O_mJJauuy8k93errj53CI
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/03/Have-you-say-in-IPA-III_Feedback.pdf
http://tacso.eu/wp-content/uploads/2020/05/EU-TACSO-3-IPA-III-Civil-Society-Consultation-Feedback-Report.pdf
http://tacso.eu/wp-content/uploads/2020/05/EU-TACSO-3-IPA-III-Civil-Society-Consultation-Feedback-Report.pdf
http://www.balkancsd.net/about-us/
http://www.balkancsd.net/about-us/
http://bcp.balkancsd.net/
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Takim Rajonal i EU TACSO 3 “Situata e emergjencës COVID-19” 

Mjetet dixhitale dhe ICT në punën e OSHCve - Program trajnimi rajonal  

Freedom House publikon raportin "Vendet në Tranzicion 2020  

Në datat 2-4 qershor 2020 u zhvillua takimi rajonal me temë “Situata e emergjencës COVID-19” i organizuar nga EU TACSO me 

pjesëmarrjen e rreth 85 përfaqësuesve të OSHC-ve nga rajoni dhe Turqia, përfaqësues të DG Near, dhe të EUD në Turqi.     

Në takim u ndanë eksperiencat lidhur me përballimin e situatës, studime e vlerësime të realizuara në nivel vendi e rajoni, sfidat si 

dhe nevojat për t’u adresuar më tej. Si pjesë e takimit, u bë dhe prezantimi i P2P On Demand, një komponent i programit që lejon 

mbështetjen ad-hoc për organizimin e aktiviteteve / eventeve. Ai siguron asistencë dhe synon adresimin e  nevojave të 

vazhdueshme për OSHC-të, Rrjetet, Qendrat Kombëtare Burimore, Delegacionet e Bashkimit Evropian etj. në Ballkanin 

Perëndimor dhe Turqi. 

Znj. Arjola Agolli, Drejtore e Programeve pranë Partnerët Shqipëri dhe Menaxhere e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë 

Civile, ishte pjesë e këtij takimi dy ditor. Në vijim të prezantimit të gjetjeve të vlerësimit së situatës së OSHCve në vend, punës së PA 

dhe të Qendrës këto muaj, në fjalën e saj diskutoi mbi sfidat e sektorit të OSHC-ve dhe mundësitë për adresimin në të ardhmen. 

Lexoni më shumë rreth takimit.  

Në muajin korrik 2020, EU TACSO 3 organizoi një program trajnimi 

rajonal 3 ditor online, mbi mjetet dixhitale dhe ICT në punën e 

organizatave të shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 

Turqi. Rreth 50 përfaqësues nga OSHC të rajoni, mes të cilëve 14 

organizata nga Shqipëria, ishin pjesë e këtij programi trajnimi i cili 

synonte informimin mbi mjetet online dhe aftësimin për përdorimin e 

tyre, si dhe ndarjen e praktikave për përdorimin e mjeteve dixhitale dhe 

ICT.  

Për më shumë informacion mbi trajnime dhe aktivitete të tjera të EU 

TACSO 3, mund të ndiqni përditësimet në faqen e tyre  

Vendet në Tranzicion është i vetmi studim gjithëpërfshirës, krahasues dhe shumëdimensional i 

reformës në ish shtetet komuniste të Evropës dhe Euroazisë. 

Sipas raportit të përvitshëm disa nga vendet e Ballkanit shënuan rënie në nivelin e demokracisë 

gjatë vitit 2019, krahasuar me një vit më herët, përfshirë Shqipërinë. Shqipëria që edhe këtë vit 

është në kategorinë e regjimeve hibride/demokraci në tranzicion, shënoi rënie në qeverisjen 

demokratike dhe procesin zgjedhor. Në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 7 pikë, ku 1 është 

niveli më i ulët i demokracisë është 7 më i larti, Shqipëria nga 3.89 pikë që kishte një vit më 

herët, këtë radhë kishte 3.82 pikë. Lexoni raportin e plotë 

https://tacso.eu/first-eu-tacso-3-online-regional-meet-up-provides-platform-to-share-best-practices-lessons-learned-and-ideas-for-improvement-to-covid-19-response-by-csos-in-the-western-balkans-and-turkey/?fbclid=IwAR1PMJbw9Jek6jTmNiX20VIqP9A3Sd6aCay01QcuM
https://tacso.eu/
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf
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https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1507785142714242?__xts__%5B0%5D=68.ARCMY02neU_AeUorRvzsAfwUvtIlSrgEhhR0O1PC1c1pZRkGio4QGu5lurjF2DmJQ1-eLOFSXUW-4UeLSOORSo8ytaLAHSPphU6kIA57kHBtJlNlkwt1C9Awb19fw1aK4V0DYnMZHHDGOSlWUlIXvEcpgWyn9vvSg6pF_xWkA_Nh
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1532819713544118?__xts__%5B0%5D=68.ARCcNXceHOiR0MgTqu5uivq3adUrjzkAGGcMmMpXu15n-IUf4uDAGWvf_OeKjGL3EQd4VpDubICeokHdrNu26MVjGN28Qlg7RvpDSNq2p70h6vWDjC_P4qwSppZLsMIfwGErLgf6QyfcDnZ0MsqpgC_jJ9i4jxzYfmyhCSHz49l8
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1519754508183972?__xts__%5B0%5D=68.ARDxvYQbab83cuD-PrQ8Vqac-xitMJazWnYwUCLEyoa2Pgc-k-_yYA6vKWkskw-TgeEBuWcNszidU6oP94ZPf5EEt3Zx2624rZJ4jgI75hgIDcL_JUSOL5WQNrm_3CudpP2xZU2nfhCQGZZqWzMvQQdwbhoh7UwMBL-KBOqhNnC3
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1534620263364063/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCFDQ6mQfTz-xae_FHHrsxZPTAA58yaFGeWtZxFyjls-ZuXUoyYmrTNxSCyDYmyCYA_CXpo1UHfTitrCdkcJNDOmqU6VbnfzlCQfjvbg2vsf9EKYLn5quVo2KW0JsCU4RvqcJZP7GE0lqzr
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1534461183379971?__xts__%5B0%5D=68.ARBdYr0MTu1w5ApDh1DMxR10vmJTAa3qGaFa9I1Cyf7YJfMgnYfgseRVJqtJeaYTBmQAroTWRZ4vX7_SVYYiZF4Ix93foRXFbttiXyZ_O2W-u9tTqW3AASf-S36i9xT8ZIPNrXnJAsR92b_A4xgyM8VNYg_urDub2r3xb4pCAO5_
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1515474255278664?__xts__%5B0%5D=68.ARCkLRgBi4n19vTG8QfOK58Uquxk5YUH5FG_rAY4J7Gw1PHZWNL92LF7gerBrcSpLaNdZW49BL3mby5Mx8ga-LOkQ1BZj6plYRERx7cFP2ALikwUt9iceMe285hLxmdKu2K4RzFg4ZUmScn92AA94gel0yuHx-vM4R2fXWMQPa4S
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1529051503920939?__xts__%5B0%5D=68.ARDzVQBGRg4nfk9urmw3eWRmSuTo5_yoNpkfl9Y_zJ1M081PvHaBsyNchd0602bHwb7AXwC2seDt4RqS9Y13ZRxk6b_tv5jqT1ba4hMr90gW4GZj2kzKTeqS2we-W3PjyuIps3Ah4p4O5gmsCAVW8kjPAuUh37iS90WTO1hMZFEB
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1498567483636008/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB6UgefUlD9cRiprCvYIxPoYLok9N0Z896qfS3VIrUCZxC2xY5g5ypzetwh5tIiH4vvTGQ3ygfsE9hoMBvEyhTwdbRYpbF8GjNZuO5QdtGy9PIG_jDKRuqZBgj7TCYFgOyOQgItfDZJxIQJ
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1532736356885787?__xts__%5B0%5D=68.ARCbW8mTB2nmqEGhJ-7WfByPw459ws4nPRRlyaWYa7T_M9LocZahlEzQTI2qmdzTrCyC6jxbAZOuNb4fBS8l9eIcrXB60XdbOZTi9tJUcmOOsAUxhjl_vxGiy6HZ75M_R2T_SnBsEpYGoYwxdIee6XCY-EgjLb38k2sRfyIMFUKr
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1532752296884193?__xts__%5B0%5D=68.ARAGMgV-CzuNYpqpLH63n7pwbqcga-J8EiH7Ij4rarKA_JZZSZkJxGhBSJX_UmIAawgjaiLaxFIuHNeprAtmdKY7-Y_vrM6i1l6u9Ga7beoKOfmpIZ4tNY9xotVHxjAZMxOMeHalrI-XnvJhTCnPtCOF01dokjcAXzRL-hy1WIKT
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1521307868028636?__xts__%5B0%5D=68.ARDjyL9fJnPUJ601yMXUL2TM3_mYQErAFpKGNWuDr9L2H3Gw6-07hDCWAOOlusppGK1m98WY32wQ2D0tBhe7BPtq6lcLMMrDeA7cT4_yavTUBntMJCFAkb9CUgqZBTWNB2cboO8UAA-sNLaU4CY7IayahF4whGlLPSBhUMH_-Gqc
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1511216175704472?__xts__%5B0%5D=68.ARAit0AhDW0AFWLAcgEusqAZRNOuW6Q0H4S4O6lbcp1bgNDx3pnJy9Km5fGf2JAzNKgDO8Be82n87_vmfayfe-uCy8MJkBmmXd9_WzbPdr7KxX6zEVJKRTnsRnp3pKV7Zji-F7SDUvRLWc0j-8-iG1BF1fK3h39irrT_KRY7pqNV
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1507714606054629?__xts__%5B0%5D=68.ARBio6kn1akLyobBUs1I46TaaR2kI14r8nNZr7KkGQnHw5vn0vIfouQBnXFLCK0wCjl6DUFBha0Ob78r16mOMKW6IMrdmn0vANIVQIQAIiUkNfXggvJ7bl3ei73X05S0vkKpqL4-OgdUgZp2Wrb8fs7xakItvZAz7z-IGunY6VaQ
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1492606637565426?__xts__%5B0%5D=68.ARDcvHXGWkGNNhZiEv15VQVJ5HYmRkqo9nciOR8HJvk-Sa1bpue0BLz8Ps478sEBb8i6lPNdRkAO7tdXVv5k-j7P9M7jSzItr-biYxmwiLKw7bEj37rKdOl08pCxOkg0I06IpT4lzKcvV2M772fYYtSyx74Ylyyqk3GilCHYGnGH
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1551277551698334?__xts__%5B0%5D=68.ARCxSLROZr1k2OkLPgaVLZSen4HqErdu7E9S_v9fM-4YIxA7qlJMVR67VMtTf-7zfYMxIy7psy4y9PzmvwD80ZJvZpgX-xjUw_-ar-HWE1nK3456DnJsL5YsdwWSt5b5MD6B3xn4X6RhrxF_xvPiQaZEm7wYijdiDIPIdMjb1EuP
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1550611688431587?__xts__%5B0%5D=68.ARBXY70JCI7moubNUMclCJvusHvn32L3DfFErbfwBy4cJTQZyJlSIlVS5mT-euXYCCp8qGuCxjkavXwyIexG38Kl3CBpXd4tAAzLlM6TubOHcTuidZj3EdKXvZY3qt0Vrstdu0NZmMS6i6G37Xq3oMzs02s5RA4s0C-f26mOM4Xc
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1550535478439208?__xts__%5B0%5D=68.ARAYFgPEOQuo8hAkNuxBcIJ6hlsJa_7fba0UO6UFvnd8gc-ToDhNiiihgaL4UE4ew6iTyRJ7QTJfzb7Qqw_XQZ67dhn2ngW8DfJXlHylUpBQSaS18i_IOIiYmAv64Vd1LrgAsaXMazq5ZLvzVHIfRoMJotSUa53V_8MgQtyLemoO
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1546846425474780?__xts__%5B0%5D=68.ARDPa7uAtcdANme_yfbRLF4g3RPcQH3tqlV893QTR8FO17ecngBTXSmIzG0QmuUh8u8TvxPsLI3r2ePC3GuY-wT1pu8RjF4HYaCAJHygwXPxn3toA5H7RgrH-pViImCIu68RgBNr-4aTPEEowHZatxPYUpLshkaUYqyjCjuJcPFt
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/photos/a.1171663466326413/1546114958881260/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCS7BrmIVHnbVfg8F2uWkD5urg508Iau_XT2qIn401HB-ZovCWHVi_p_Q4KNB5ul610ebcIRcDq-6mFKGv6XwpreFBf7_TlIffwSFBmilxDI9qk4N_PW-24AxnbHexxZHvyn4hJzxR8RavV
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1540788896080533?__xts__%5B0%5D=68.ARCRlDWOQVsXVF85zGGBXGdJk4SOJtHf8B12xF892SoD4tAybh9lSuD3n7Ep_9uU-cYFIR5slYzghbAsV5yhuh7h80q7VQte6CV1gquI4ng1WhNeo6Y2dik8ENTsJPus55re0MvPa4HF09Ibd-9LFWpsHd5ADDP37J8JPfJ76i6e
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1539012866258136?__xts__%5B0%5D=68.ARDkBR9I5xOd1sh4vHn3Rw6zDaD5wufguB0K6BVc4th970xQS_LboLpkZ31wVxDjiTizeZPnS4q2_0rnQZ_EKb61XxKyQSONWUiE4ApFVNfFFr61Un7LZl-HYnVr_GTILpObNtunyrZfrndukhb6NT61Ikl5XPhiSsoZQrzjEjuH
https://www.facebook.com/resourcecentre.al/posts/1540723619420394?__xts__%5B0%5D=68.ARB3fZgYMqak3j480zMZEmQuFLPAf5fly19SMwW6OZzA6yKw9HbpygON-SLUh1YM33rCh8muQkEZdpLsXMwQIzaPuxmQnUFV_zrD22uRkOr_mZTKUQbytr7kjA7-6O03TgOo28fvIq6jbqEudAl8q4F_6GrYtIwwNpR0mTinrvor
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Ju mirëpresim! 

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  

Rr. Studenti, Sheshi Democracia, Kati 

7, Pallati pranë Radio Shkodes 

(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" Center) 

Tel: +355 3 3224531 

E-mail: vlora@resourcecenter.al 

FOLLOW @resourcecentrealbania @resourcecentre.al @resourceCSO_al 

Partnerët Shqipëri disponon pranë zyrave të saj, një sallë 45 m2, të pajisur me 
të gjitha mjetet e nevojshme për realizimin e eventeve të ndryshme si trajnime, 
takime pune, konferenca etj.  

Korrik 2020 

 

 

Gusht 2020 

 

 

Shtator 2020 

 

 

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

CONTACT US :  

Përparësitë: 

Sallë e përshtatshme me ndriçim natyral, pajisje bashkëkohore, kondicionim 
etj. 

Vendndodhje shumë e mirë 

Çmim konkurrues 

Mundësi rrjetëzimi dhe ekspozimi 

Mundësi për webinare, trajnime e konferenca e online, deri në 25 pjesëmarrës 
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KALENDAR TREMUJOR  Shënoni në kalendarin tuaj! Përfshihu në aktivitetet tona të ardhshme! 
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Forume Publike dhe Evente 

Për më shumë informacion lutemi lexoni 
broshurën më poshtë. Për të rezervuar na 
kontaktoni në: 

Cel: 00355 697889600 
Tel. 00355 4 2254881  
partners@partnersalbania.org 

@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
https://resourcecentre.al/sq/news-blog/
mailto:partners@partnersalbania.org
http://www.resourcecentre.al/?fbclid=IwAR0qYjNHeycHy8-F7JLqnD9XZbupa83RGMSZoEwyaAU09fehDI-1gxpxRyo
https://www.youtube.com/channel/UCzJWQLMUac_zET-lDbFJZzA?view_as=subscriber

