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Hyrje
Në mbështetje të nenit 104 pika 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të
Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “ Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e
Shqipërisë”(te ndryshuar), të Ligjit Nr.88/2019 “Për Buxhetin e Vitit 2020” , në zbatim
të Udhëzimit të përhershëm të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “ Për
proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim te Udhëzimit plotësues nr. 2,
datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020, si edhe sipas Udhëzimit nr.22
datë 17.11.2016 ”Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e
qeverisjes qëndrore”, Institucioni Agjencia për Mbështetjen e Shoqërise Civile, raporton
mbi treguesit e buxhetit për vitin 2020 .

1- Monitorim/ Vlerësimi i performancës së treguesve Buxhetore për Vitin 2020
Siç edhe dihet, Monitorimi në këtë rast eshte një proçes vlerësimi performance i cili
realizohet nëpërmjet krahasimit të treguesve faktikë

të performancës me ato të

planifikuara.
Pra, monitorimi eshte proçesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet
përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre.
Me anë të këtij relacioni/raporti monitorimi të Buxhetit të AMSHC - së per Vitin 2020
saktësojmë

informacionin

mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore dhe

performancën e produkteve të realizuara për Vitin 2020 përsa i përket Agjencisë për
Mbështetjen e Shoqërisë Civile.
Në përdorimin e fondeve buxhetore, AMSHC–ja eshte mbështetur në parimet e
menaxhimit dhe mirëfunksionimit të sistemit buxhetor. Kete vit duhet shtuar se disa nga
shpenzimet jane lidhur edhe me pershtatjen me kushtet e reja me prezencen e pandemise
boterore te Covid-19 por edhe respektimit te masava anti covid qe lidhen kryesisht me
distancimin social, me punen online nga shtepia dhe prezencen me grafik neper zyra etj
sipas protokollit te Administrates Publike per masat anti covid dhe instruksioneve te
Ministrise se Shendetesise dhe mbrojtjes sociale.
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Shpërndarja e burimeve financiare është bërë në përputhje me politikat ekonomike dhe
prioritetet e AMSHC –së, duke pasur si synim një përdorim sa më efiçent të këtyre
burimeve, përgjegjësi të qarta për menaxhimin e shpenzimeve për çdo produkt, në funksion
të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të përcaktuara nga Agjencia për Mbështetje të
Shoqërisë Civile për vitin 2020.
2- Plani fillestar i Buxhetit Viti 2020
Agjencisë për Mbështetjen e Shoqerise Civile, në mbështetje të Ligjit Nr.88/2019 “Për
Buxhetin e Vitit 2020”, në zbatim të Udhëzimit të përhershëm të Ministrit të Financave
Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim te
Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020, i është
akorduar një fond i planifikuar prej 123,500,000 milione lekë,

i detajuar si më poshtë

(Tab.Nr.1) nga:
Tabela Nr.1

Fondi i Pagave:

13,800,000 Lekë (zeri 600)

Fondi i Sigurimeve Shoqerore:

2,700,000 leke (zeri 601)

Fondi per Shpenzime Operative:

5,000,000 Lekë (zeri 602)

Fondi per transfertat ndaj te treteve:
Fondi per Investimet e Trupezuara:

TOTAL

101,000,000 Lekë (zeri 604)
1,000,000 Lekë (zeri 231)

123,500,000 LEKE

Duke vlerësuar konstatimet dhe sugjerimet e Ministrisë së Financave përsa i përket
Përgatitjes së Fazës së Parë të PBA–së 2021-2023 , vlerësojmë se Ekipi i Menaxhimit të
Programit gjatë vitit 2020, ka bërë një punë te mirë dhe të përgjegjshme në drejtim të
respektimit të përcaktimeve të udhëzimit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm
përshtatur specifikisht për natyrën e detyrave dhe përgjegjësive që AMSHC mbulon në
bazë të Ligjit mbi të cilin eshte krijuar dhe funksionon prej shumë vitesh tashmë.
Gjithashtu, vlen te theksohet se kete vit, pergatitja e PBA–së eshte bere ne sistemin
AFMIS ne bashkepunim te ngushte me Ministrine e Financave dhe kujdesin e tyre, por
vleresohet se akoma ka pune ne perfeksionimin e këtij sistemi dhe punes me kete sistem
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online i cili ne te ardhmen pritet te facilitoje dhe unifikoje punen e Institucioneve per
pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem.
 Së pari, në kuadër të pikës 3 të Udhëzimit nr.10, dt.28.02.2017 “Përfshirja e
shoqërisë Civile në përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm”, ju vemë në dijeni
se pjese e planeve të punës në baza vjetore për AMSHC- në, eshte gjithmone
realizimi I takimeve konsultative me përfaqësues të Shoqërisë Civile në Shqipëri
me qëllim njohjen me problematikat e hasura, me sugjerimet e tyre lidhur me
organizimin e punës në Institucion, sugjerimet e tyre përsa I përket detajimit të
zërave buxhetore si dhe përsa I përket aktiviteteve që janë të rëndësishme për t’u
organizuar me qëllim përcjelljen e “feedback” të qartë të OJF-ve në punën tonë të
përditshme si Institucion që mbështet fuqizimin e një Shoqërie Civile të
qënësishme në vend.
 Së dyti, në vijim të punës për të realizuar me sukses buxhetimin gjinor, edhe
AMSHC -ja përcaktuar produkte/objektiva/aktivitete/kosto të detajuara për arritjen
e barazisë gjinore si dhe ka financuar dhe ndjekur projekte me këtë qëllim.
3- Rishikimi i Buxhetit per Vitin 2020 si dhe ndryshimet e ndodhura nga plani fillestar
Gjatë vitit buxhetor 2020 Buxheti akorduar AMSHC–së, ka pësuar disa ndryshime
nëpërmjet akteve normative apo edhe kërkesave për rialokim fondi për nevojat e Amshc-së
të cilat do të pasqyrohen më poshtë:
1- Së pari, nëpërmjet Aktit Normativ Nr.15, datë 15.04.2020 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në Ligjin nr.88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, në zbatim të
udhëzimit të Ministrit të Financave nr.9, dt.20.03.2018 “Për procedurat standarte të
zbatimit te Buxhetit”, pakesimet për Agjencinë për Mbeshtetje të Shoqërisë Civilanë qenë
sipas tabelës poshtëshënuar:
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Tabela e pakesimeve ne zbatim te Aktit Normativ Nr.15 dt.15.04.2020
Entit Mini AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE
Kodi
eti I stria
Dege
Qeve e
Llogaria s se Kod
risje Linje Kod
Kapit Progra Ekono Thesa Projek
s
s
Institucionit Emri I Institucionit
ulli
mi
mike
rit
tit

Tab
Tab ne
ne 000
lekeleke
Em
erti
mi I
Proj
ektit Debit

Pakesohet
01

88

Agjencia per Mbeshtetjen e
1088001 Shoqerise Civile

1

1110

604

3535

40,000

TOTAL

40,000

Pra një reduktim në llogarinë e granteve me 40,000,000 lekë për arsye të foksusit të
Qeverisë Shqiptare në luftën kunder pandemisë globale Covid-19.
2- Rialokimi i fondit të llogarise 606 nga fondi i veçantë nëpermjet shkresës së Agjencisë
për Mbështetje të Shoqërisë Civile nr.138 Prot, datë 12.05.2020 me subjekt “Kërkesë për
miratim të përdorimit të fondit të vecantë për rast fatkeqësie” fond i cili eshte përdorur nga
Institucioni në zbatim të pikave 52-58, të Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave
dhe Ekonomisë nr.2 datë 20.01.2020 si edhe sipas ne bazë të vendimit nr.929, datë
17.11.2010 “ Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”.
Ndryshimi në plan buxhetin fillestar te AMSHC, ne kete rast ishte shtim ne llog 606 me
vlere 100,000 lekë dhe shpenzimi faktik për këtë llogari eshte ne vlerën 60,000 leke.
3- Ndryshimi tjeter që ndodhi në plan-buxhetin e AMSHC –së përgjatë vitit 2020 ishte për
llogari të pagave të stafit si më poshtë detajuar sipas llogarive:
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Rialokim fondi per llogarine e pagave /sigurimeve
Viti 2020
Tab ne Leke
Ent.Qev Min
Kod
Emer
Llog.Ekon
erisje Linjes Institucioni Institucion Kapitulli Programi
omike

Kod
Thesari

Shuma

SHTOHET
01

88

1088001

AMSHC

01

01110

600

3535

750,000

PAKESOHET
01

81

1088001

AMSHC

01

01110

602

3535

450,000

01

81

1088001

AMSHC

01

01110

601

3535

300,000

Pas këtyre ndryshimeve ndodhur gjate vitit 2020 në buxhet, plani i buxhetit përfundimtar
për AMSHC në është si më poshtë vijon :
Tabela nr.2 (Plani i buxhetit perfundimtar per AMSHC-ne Viti 2020)

Fondi i Pagave:

14,550,000 Lekë (zeri 600)

Fondi i Sigurimeve Shoqerore:

2,400,000 leke (zeri 601)

Fondi per Shpenzime Operative:

4,550,000 Lekë (zeri 602)

Fondi per transfertat ndaj te treteve:

61,000,000 Lekë (zeri 604)

Fondi per

100,000 leke ( zeri 606)

Fondi per Investimet e Trupezuara:

1,000,000 Lekë (zeri 231)

TOTAL

83,600,000 LEKE
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 Programi “Mbështetje për Shoqërinë Civile”
Tabela Nr.3 ne leke

Ecuria e realizimit buxhetor per Vitin 2020

Struktura Buxhetore
600 - Llogaria e pagave

Shpenzimet
Progresive Fakt

Plani Vjetor sipas
ndryshimeve te
bera gjate vitit

Realizimi
ne
Perqindje

14,537,720

14,550,000

99 %

601 - Kontribute sig
shoq shend

2,390,420

2,400,000

99 %

602 - Shpenzime te
tjera Korrente

2,668,760

4,550,000

58 %

604/1 - Tranferta
GRANTE

59,133,000

61,000,000

96 %

477,000

1,000,000

47 %

60,000

1,000,000

60 %

79,266,910

83,600,000

94 %

231 - Investimet te
brendshme
606- transferta
familjare dhe individet
Totali

4- Analiza e realizimit të treguesve buxhetore për Vitin 2020
Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore (zeri 600-601), është realizuar në zbatim të
Strukturës Organizative të miratuar me Vendim nr. 769 datë 15.07.2009 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e Statutit të Agjencisë Për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”.
Ndryshuar me Vendimin nr. 789 datë 16.11.2011 të Këshillit të Ministrave “Për një
ndryshim në Vendimin nr. 769 datë 15.07.2009 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
statutit të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, të Ligjit Nr.88/2019 “Për
Buxhetin e Vitit 2020 , në zbatim të Udhëzimit të përhershëm të Ministrit të Financave
Nr.2, datë 6.02.2012 “ Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim te
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Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020,
gjithashtu në zbatim të Vendimit Nr. 47, datë 22.1.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E
NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR VITIN 2020,
NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE”,

Nga fondi i përgjithshëm i pagave dhe shpërblimeve, si dhe i sigurimeve shoqërore, gjatë
këtij viti, është realizuar respektivisht;
 14,537,720 Lekë (zeri 600) për paga, realizimi 99%.
 2,390,420 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore shendetsore,
realizimi 99%.
 Shpenzimet e Personelit janë realizuar në vlerën 16,928,140 lekë në total qe do te
thote që eshte nje realizim shume i mire i fondit te pagave dhe sigurimeve per
Vitin 2020.
Fondi për shpenzime të tjera korrente (zeri 602), per vitin 2020, është planifikuar
fillimisht me Ligjin e Buxhetit të Vitit 2020 në vlerën 5,000,000 leke. Pas ndryshimeve
ky ze u reduktua ne 4,550,000 leke.
AMSHC–ja ka përmbushur detyrat e saj si Sekretariat i Këshillit Kombetar të Shoqërisë
Civile duke mbuluar aktivitetet e KKSHC–së si edhe ka siguruar facilitetet logjistike për
organizimin e mbledhjeve te KKSHC –së.

Ofrimi i asistencës ligjore në finalizimin e Udhërrëfyesit për Shoqërinë Civile ku AMShC
ndërmori një rol të rëndësishëm në hartimin dhe mirëpërcaktimin e planit të punës dhe më
gjerë. Për këtë funksion, AMShC gjithashtu ndërmori një sërë masash me qëllim realizimin
sa më të saktë të tij duke përthithur produktin final (miratimin e Udhërrëfyesit). Në kuadër
të zbatimit të këtij Udhërrefuesi te rishikuar, jane specifikuar detyrat për çdo Institucion
dhe aktorë të Shoqërisë Civile të përfshirë. AMSHC–ja së bashku me Kryeministrinë ka
edhe detyren e rendesishme të monitorimit të zbatimit të Udhërrëfyesit për nje mjedis
mundësues të Shoqërisë Civile si mekanizmi dhe plani kryesor i punës për lehtësuari dhe
mundësimin e aktivitetit të OJF- ve në vend.
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Roli aktiv i AMShC-së në Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit është një tjetër
arritje e Institucionit duke ndikuar sadopak në plotësimin e masave dhe indikatorëve sa i
përket Qasjes Ndërgjegjësuese. Për këtë qëllim, AMShC ka tashmë programin e saj
Institucional kundër Korrupsionit, një buxhet të dedikuar për projektet anti-korrupsion. Në
zërin buxhetor të AMSHC–së , disa shpenzime jane dedikuar edhe kësaj strategjie.
Edhe për këte zë, për gjatë vitit 2020 është realizuar vlera prej 2,668,760 Lekë ose
58% e planit vjetor të rishikuar për AMSHC–në, disa shpenzime te planifikuara ose evente
te KKSHC-së nuk u realizuan, gjithashtu lëvizjet brenda territorit ne muajt e fundit te Vitit
2020 u ndërprenë me urdhër të Ministrisë së Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale si masa
anti covid.
Një arsye tjetër për këtë rezultat të shpenzimeve të zërit shpenzime, mirëmbajtje llogaria
602 janë edhe proçedurat e prokurimeve online ku eshte synuar gjithmonë për çmimin më
të ulët për blerjet në kuadër të logjistikës së përgjithshme për ecurinë normale të punës në
Institucion. Nderkohe, jo te gjitha prokurimet per Vitin 2020 jane realizuar kjo per arsye te
punes me grafik per punonjesit per shkak te pandemise.

Në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC–ja është mbështetur në parimin e një
shpërndarje sa më racionale të kërkesave për ecurinë optimale të veprimtarisë së
Institucionit si dhe ka zbatuar “Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike” per
blerje dhe shërbime të cilat kryesisht lidhen me;


Realizimin e shpenzimeve, të detyrueshme ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime,
energji elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie
normale institucionale.



Kyerjen e të gjitha blerjeve për nevoja të AMSHC-së, publikime, blerje
kancelarike, riparime automjeti, lyerje dhe mirembajtje, pastrim etj.



Kryerjen e pagesave per likuidimin e detyrimeve furnitorë dhe të tretë etj.



Kryerjen e monitorimeve në terren të projekteve që AMSHC ka financuar gjatë
vitit 2020.
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Fondi në zërin për Transferime Korrente të Brendshme (zeri 604), për vitin 2020 është
planifikuar në vlerën 101,000,000 leke, fillimisht por me Aktin normativ nr.15,
dt.15.04.2020, u reduktua ne 61,000,000 leke ne total.
Ky është dhe zëri më me peshë në strukturën e buxhetit të AMSHC- së, duke qene se dhe
vete Misioni i këtij Institucioni ka si qëllim kryesor financimin e Shoqërise Civile me
Grante për projektpropozimet e OJF përfituese.
Edhe për këte zë, aktualisht 604 Kapitulli 1 për periudhën respektive është realizuar vlera
prej 59,133,000 Lekë ose 97% e planit vjetor. Ndërkohë disbursimet e zërit të Granteve
kanë përfshirë disbursime nga Thirrja Nr.12, Thirrja Nr.13 projektet e së cilës janë në
proçes monitorim/vlerësim nga ana e dy sektorëve të AMSHC–së që mbulojnë këtë detyre
të AMSHC–së. Një pjesë e disbursimeve për këtë thirrje pritet të realizohen përgjatë Vitit
2021.

Fondi per shpenzim investime (zeri 231) ,

1,000,000 Lekë (zeri 231) për Investime të Trupëzuara,
Gjatë tre mujorit të katërt të vitit 2020, janë finalizuar edhe praktikat e prokurimit dhe
ndjekjes përsa i përket fondit të investimeve. Në total për këtë zë janë disbursuar 477,000
leke që përbëjnë 47% të fondit të Investimeve. Pjesa e parealizuar e fondit të
Investimeve arsyetohet me ndjekjen e proçedurave online të Prokurimeve publike dhe
lidhjes së kontratave me çmimin më të ulët. Investimet këtë vit kanë shkuar për
përmirësimin e rrjetit të IT –së në Institucion, për përmiresimin e gjendjes së ambienteve të
brendshme të zyrave etj.

AMSHC është një Institucion qendror buxhetor i krijuar me Ligjin Nr. 10093 Date
09.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë
Civile" dhe VKM Nr. 769 Date 15.07.2009 “Per Miratimin e Statutit te AMSHC-se” (I
ndryshuar), me Mision themelor “Nxitjen e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Shoqërisë
Civile”, si dhe “Krijimin e kushteve të favorshme për nisma civile”, në të mirë dhe në
interes të publikut.
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Për realizimin e Misionit, AMSHC-ja ofron “asistencë financiare” për programet, që
nxisin e forcojnë qëndrueshmërinë e organizatave jofitimprurëse, bashkëpunimin
ndërsektorial e ndërkombëtar, nismat civile, filantropinë, vullnetarizmin e institucionet
demokratike

të

shoqërisë,

si

dhe

programe

të

tjera

si

trajnime/workshops/konferenca/takime rajonale që lehtësojnë përmbushjen e misionit të
saj.
Duke filluar nga

muaji Nëntor 2010 e deri në fund të vitit 2020

Agjencia për

Mbështetjen e Shoqërisë Civile udhëhequr nga Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së, ka
organizuar 13 Thirrje për ProjektPropozime sipas prioriteteve dhe fushave të cilat janë
objektiva të përhershëm të Institucionit, dhe janë kryer proçedurat e duhura konform
Ligjeve në fuqi në lidhje me njoftimin, shpalljen, vlerësimin, seleksionimin dhe
kontraktimin e Organizatave Jofitimprurese për financimin me Grante të projekteve që
kanë rezultuar fituese. Më tej puna konkrete e AMSHC-së si Institucion, mbetet ndjekja e
Projekteve deri ne fazën finale të realizimit të tyre, Monitorimi dhe Vlerësimi i ecurisë së
realizimit të Aktiviteteve konform projektpropozimit dhe kontratës së lidhur mes palëve si
dhe Monitorimi dhe Vlerësimi i ecurisë së realizimit financiar të Projekteve të financuara
nga AMSHC-ja dhe përputhshmëria me buxhetin e parashikuar si dhe me legjislacioni
fiskal dhe tatimor te Republikës së Shqipërisë.
Sasia e granteve dhe Organizatave Jofitimprurese (shkurt OJF) te kontraktuara për t’u
Financuar për secilën Thirrje të organizuar nga AMSHC paraqitet si vijon:

Tabela 4 (ne Leke):

Thirrja
Thirrje Nr.1
Thirrje Nr.2
Thirrje Nr.3
Thirrje Nr.4
Thirrje Nr.5
Thirrje Nr.6
Thirrje Nr.7
Thirrje Nr.8

Numri i OJF-ve
Perfituese
52
31
69
63
47
21
41
18

Vlere e Granteve
financiare (ne Leke)
125,918,000
16,000,000
131,960,000
62,105,000
55,200,000
43,755,840
73,500,000
36,000,000
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Thirrje Nr.9
Thirrje Nr.10
Thirrje Nr.11
Thirrja Nr.12
Thirrja Nr.13

TOTAL

41
35
45
52
46

85,200,000
95,100,000
107,700,000
115,600,000
41,230,000

561

989,268,840

Puna kryesore e AMSHC-së për Vitin 2020 është përqendruar në realizimin me sukses të
Thirrjeve për ProjektPropozime si dhe ndjekjes/Monitorimit/Vlerësimit të projekteve të
zbatuara në kuadër të këtyre Thirrjeve.
Fushat prioritare të shpërndarjes së fondeve për Vitin 2020 për Thirrjen për
Projektpropozime paraqiten si më poshtë vijon:
Thirrja nr.11 (11 janar - 12 shkurt 2018)
Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe
mbulojnë fushën prioritare:
1. Kujdesi ndaj mjedisit dhe ambientit, duke promovuar nisma ndërgjegjësuese
dhe aksione të tjera në drejtimin e mirëmbajtjes ambientale dhe territoriale
dhe prioritetet e tjera:
2. Fuqizimi i kapaciteteve rinore në fushën e vullnetarizmit, trajnimeve, sipërmarrjes
sociale, turizmit dhe arsimit gjithëpërfshirës dhe të vazhdueshëm si dhe
protagonizmit në krijimin e organizatave të shoqërisë civile;
3. Mbështetje për shtresat në nevojë dhe grupet e margjinalizuara të shoqërisë
(jetimët, personat me aftësi të kufizuar,minoritete, LGBTI, etj) nëpërmjet fuqizimit
të kapaciteteve të tyre dhe aksioneve të përfshirjes komunitare;
4. Fuqizimi i shtetit të së drejtës, nëpërmjet mbështetjes së iniciativave që kanë në
fokus luftën ndaj korupsionit, qytetarinë aktive, rritjen e pjesëmarrjes qytetare në
vendimarjet lokale dhe qëndrore si dhe advokacinë për nisma ligjore;
5. Turizmi dhe kultura, si një binom zhvillimi për territorin e Shqipërisë, nëpërmjet
inciaitivave që kanë si qëllim rritjen e përdorimit të resurseve turistike dhe
kulturore, të ndërthurura me protagonizmin rinor dhe atë të shoqërisë civile
Thirrja 12 (28 shkurt - 1 prill 2019)
Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe
mbulojnë fushën prioritare:
1. Rinia : Investim dhe garanci për të ardhmen evropiane të vendit
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o

Fuqizimi i kapaciteteve për sipërmarrje në fusha të ndryshme zhvillimit
(promovimi i produkteve vendase, zhvillimi i turizmit rural dhe urban,
historike, kulturore, etnografike, folklorike, etj.)
o Aktivizimi i grupeve studentore të ekselencës në programe të studimeve
shkencore, inovative etj.
o Rinia në tregun e vlerave (art, kulturë, inovacion etj.), ura bashkëpunimi
mes gjeneratave Rinia dhe Mosha e tretë (shkëmbim eksperiencash,
diskutime miqësore, histori nga e kaluara etj.)
o Rinia në fokusin gjithpërfshirës në garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm
o Tryeza sensibilizimi dhe diskutimi, nisma për zhvillimin e aktivizmit dhe
vullnetarizmit, pjesëmarrjes, sipërmarrjes, partneritet, arsimit, aftësimit
profesional etj.
2. Integrimi – Shoqëria civile si faktor, aktor dhe partner i rëndësishëm në
proceset e integrimit evropian dhe rajonal të vendit
o Sensibilizim, fuqizim kapacitetesh për një mjedis mundësues në proceset
integruese
o Integrimi evropian, integrimi ekonomik rajonal (ballkanik etj.), njohja e
standardeve demokratike, diskutimi, debati, dialogu, mendimi ndryshe dhe
aftësia për të dëgjuar; zhvillimi i ideve dhe nismave rajonale etj.
o Mirëqeverisja (Pushteti Qendror dhe Lokal), transparenca, llogaridhënia,
lufta kundër korrupsionit, përgjegjshmëria dhe integriteti, reforma në
drejtësi, rritje kapacitetesh, inovacion, monitorim, partneritet etj.
o Fuqizim kapacitetesh në ideim, shkrim, zbatim, monitorim dhe raportim të
projekteve për shoqatat rinore, rurale, të sapokrijuara; aplikimi i metodës
LEADER etj.
o Edukim qytetar në funksion të proceseve integruese (familja, shkolla,
komuniteti, biznesi, institucionet shtetërore etj.)
3. Zhvillimi Social, shërbimet sociale
o Partneritet me grupet në nevojë në fuqizim kapacitetesh etj.
o Mbështetje për grupet në nevojë (persona të dhunuar; grupe të
traumatizuara; fëmijët e braktisur; të ngujuarit; etj.), parandalimi i konfliktit
dhe dhunës; asistencë psikologjike; zgjidhje paqësore e konflikteve,
mbrojtja nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme etj.
o Fuqizimi/Diversifikimi i shërbime sociale për grupet në nevojë në
garantimin e të drejtave të njeriut, në të gjithë spektrin e jetës politike,
ekonomike, kulturore, sociale etj.
4. Mjedisi, Turizmi dhe Zhvillimi i qëndrueshëm
Mbrojtja dhe rehabilitimi i mjedisit; fuqizim i kapaciteteve për parandalimin dhe
menaxhimin e situatave të emergjencave natyrore (përmbytjet, zjarret, tërmete etj.)
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Aktivizmi dhe vullnetarizmi, faktorë të rëndësishëm në mbrojtjen e një mjedisi të
shëndetshëm dhe konkurrues i zhvillimit të qëndrueshëm
Promovimi dhe ruajtja e vlerave historike, etnografike, turistike, artistike, kulturore,
guidat turistike, koleksionistët, tolerancës fetare etj. si vlera historike e kombit shqiptar
dhe detyrim ndaj brezave të ardhshëm
THIRRJE NR. 13 PËR PROJEKTE (22 qershor – 23 korrik 2020)
Në këtë kuadër, AMSHC njofton shpalljen e Thirrjes 13 (të vogël) 22 qershor – 23
korrik 2020.
Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe
mbulojnë fusha të kësaj Thirrje të vogël*, të fokusuara tek emergjenca e krijuar nga
pandemia e COVID-19:
1. Shëndetësia dhe telemjekësia (MED) si mundësi për monitorimin e pacientëve
duke ju përshtatur kushteve shkaktuar nga COVID-19, në distancë si dhe ofrimin e
shërbimeve të mjekësisë në familje ONLINE;
2. Shërbime psikosociale për situatën e post-COVID-19 për grupet në nevojë (të
moshuarit, PAK, fëmijët PAK etj), përfshirë këshillim dhe terapi psikologjike, si
edhe shërbime juridike, online;
3. Trajnime online të personelit shëndetësor lidhur me situatën e COVID-19;
4. Iniciativa të tjera inovative për të përmirësuar situatën e krijuar nga COVID-19;
5. Nxitja, stimulimi dhe fuqizimi i vullnetarizmit;
6. Mbështetje psikologjike, sensibilizuese dhe mjekësore nëpërmjet platformave të
ndryshim
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RAPORT I MONITORIMIT FINANCIAR (katër mujori i tretë 2020)
Formati nr.6: Raporti i Shpenzimeve Faktike te Programit sipas Artikujve.

Periudha Shtator ‐ Dhjetor 2020
Grupi

Ne Leke
88

Emri i Grupit

AGJENCIA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE

Kodi

Programi

Mbeshtetje per Shoqerine Civile

Titulli

1110

Shpenzimet e AMSHC

Programet
Titulli

Emri

PBA

Buxhet 2020

Fakti

Diferenca

Plan 2020

Plani I rishikuar gjate vitit

2020

2020

0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
123,500,000

14,550,000.0
2,400,000.0
4,550,000.0
0.0
61,000,000.0
0.0
0.0
100,000.0
0.0
0.0
1,000,000.0
0.0
0.0
0.0
83,600,000.0

Jashte Buxhetore

0

TOTALI (Korrente + kapitale + jashte buxhetore)

0

600 Paga
601 Sigurime Shoqerore
602 Shpenzime operative
603 Subvencione
604 Transferta korrente te brendshme (Kap 1)

13,800,000
2,700,000
5,000,000
0
101,000,000

604 Transferta korrente te brendeshme (Kap 6)
605 Transferta korrente te huaja
606 Trans per Buxh. Fam Ind
Nen Totali Shpenzime korrente
230 Kap te Patrupezuara
231 Kapitale te Trupezuara
232 Transferta Kapitale
Nen Totali Shpenzime kapitale

Totali Korrente + Kapitale

Drejtuesi i Ekipit
Menaxhues të
Programit

Emri
Firma
Data

Leonida Hasa

Emri
Sekretari i
Përgjithshëm/Titull Firma
ari i Institucionit
Data

14,537,720
2,390,420
2,668,760

12,280
9,580
1,881,240

59,133,000

1,867,000
0
0
40,000
0
0
523,000
0
0
0

60,000

477,000

79,266,900

4,333,100

0

0

0

83,600,000.0

79,266,900.0

4,333,100

Andi Kananaj

