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KAPITULLI I 
 

 

Vështrim i përgjithshëm 
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë 

Civile,  është një ent  publik, buxhetor 

krijuar me Ligjin  me nr. 10093 datë 

09.03.2009 “Për Organizimin dhe 
Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen 

e Shoqërisë Civile”. 
 

AMSHC-ja është krijuar me qëllimin për të 

asistuar me  Mbështetje Financiare  dhe 

Teknike   Shoqërinë Civile në vend  duke 

qenë e përkushtuar të promovojë, 

mbështesë dhe mbrojë parimet e dinjitetit 

njerëzor, lirisë, barazisë, mos-

diskriminimit, sundimit të ligjit, respektimin 

e të drejtave të njeriut, transparencës dhe 

profesionalizmit. 

 

Një shoqëri civile aktive, e fuqishme dhe 

gjithë përfshirëse mund të luajë një rol të 

rëndësishëm për zbatimin në praktikë të 

këtyre parimeve. Ajo është gjithashtu një 

komponent thelbësor i çdo demokracie 

funksionale. 

 

Duke artikuluar shqetësimet e qytetarëve, 

organizatat e shoqërisë civile, si subjekte 

jo-shtetërorë, struktura jo-fitimprurëse, në 

të cilat njerëzit organizohen të ndjekin 

objektivat dhe idealet e përbashkëta, duhet 

të jenë gjithnjë e më shumë aktivë për 

çështje publike si dhe të angazhohen në 

iniciativa që nxisin pluralizmin dhe 

pjesëmarrjen në demokraci. 

 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërinë 

Civile, në kuadër të politikës së fuqizimit të 

shoqërisë civile, është përqendruar në 

stimulimin e demokracisë pjesëmarrëse dhe 

gjithë përfshirëse. 

 

 

Kjo reflektohet në përpjekjet për krijimin e 

një mjedisi që është i favorshëm për 

aktivitetet e shoqërisë civile dhe ndërtimin e 

kapaciteteve të OJF-ve për të qenë aktorë të 

efektshëm, të përgjegjshëm dhe të pavarur, 

nëpërmjet formalizmit të procedurave 

transparente dhe jo-diskriminuese të 

regjistrimit, veprimtarisë së lirë dhe të 

pavarur, si dhe bashkëpunimit midis 

qytetarëve etj. 

 

Shoqëria civile, duke pasur struktura të 

përshtatshme dhe mekanizma për 

bashkëpunim me AMSHC-në dhe 

institucionet e tjera publike, si dhe fluks të 

lirë, të qartë dhe të arritshme të 

informacionit mbi çështjet e interesit publik 

përmes mekanizmave të qëndrueshme dhe 

të strukturuara, rrit autonominë e saj, atë të 

përfaqësimit dhe të llogaridhënies, duke 

forcuar bazën e organizatave sipas 

standardeve më të larta të qeverisjes së 

brendshme, nëpërmjet përfshirjes së 

strukturave demokratike, monitorimit dhe 

vlerësimit, menaxhimit financiar, transpa-

rencës, informimit dhe bashkëpunimit të 

ndërsjellë. 
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Organet dhe funksionet e institucionit   
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile është krijuar me Ligjin nr. 10093 datë 09.03.2009 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile” dhe ka si 

mision të saj, nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të 

favorshme për nisma civile, në të mirë dhe në interes të publikut. 

 

Për përmbushjen e këtij misioni, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile ka si detyrë të saj 

funksionale që të ofrojë asistencë financiare dhe teknike për programet që nxisin e forcojnë 

qëndrueshmërinë e organizatave jofitimprurëse; bashkëpunimin ndër-sektorial e ndërkombëtar; 

nismat civile; filantropi; vullnetarizmin e institucioneve demokratike të shoqërisë civile; si dhe 

programe të tjera, që lehtësojë përmbushjen e misionit të saj.  

 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile ka si objekt të veprimtarisë së saj: 

 

 nxitjen e bashkëpunimi me OJF-të, që kanë objekt të punës mbikëqyrjen e luftës kundër 

korrupsionit; luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore e të trajtimit të viktimave të saj; 

kundër dhunës në familje e kundër dhunës ndaj fëmijëve; 

 nxitjen e qytetarëve në veprimtari, përfshirja e pjesëmarrja e tyre për zhvillimin e komunitetit; 

 respektimin e të drejtave të njeriut; 

 krijimin e konsolidimin e kapaciteteve të shoqërisë civile; 

 zhvillimin e bashkëpunimit ndër sektorial dhe e bashkëpunimit ndërmjet organizatave të 

shoqërisë civile; 

 rritjen e ndikimit publik dhe veprimtarisë së organizatave të shoqërisë civile në vendimmarrje; 

 zhvillimin e sipërmarrjes shoqërore dhe punësimit në sektorin jofitimprurës; 

 rritjen e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit dhe të miratimit të politikave publike 

 përcaktimin e procedurave të zbatueshme për shpërndarjen e fondeve në mbështetje të 

shoqërisë civile etj. 

 

 

 

Kuadri ligjor, organizimi strukturor dhe funksionimi i AMShC-së 
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile funksionon dhe mbështet punën e saj duke u bazuar në 

një paketë të plotë ligjore, si vijon: 

 
a) Ligji me nr. 10093 datë 09.03.2009 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile”. Ky ligj, deri më sot nuk ka pësuar asnjë ndryshim. 
b) Vendimi nr. 769 datë 15.07.2009 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e statutit të Agjencisë Për 

Mbështetjen e  Shoqërisë Civile”. 
c) Vendimi 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”. 
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d) Rregullorja e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, miratuar me vendimin e Bordit Mbikëqyrës 

në mbledhjen e datës 20.09.2010. 

e) Rregullorja e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, e azhurnuar në përputhje dhe përshtatje 

me ndryshimet e parashikuara në 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””. Këto ndryshime janë miratuar me vendimin e Bordit 
Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 30.11.2011. 

f) Rregullorja “Mbi procedurat e Financimit me Grante në Mbështetje të Shoqërisë Civile” të miratuar 
nga Bordi Mbikëqyrës me Vendimin nr. 1 datë 08.07.2010. 

g) Rregullorja “Mbi procedurat e Financimit me Grante në Mbështetje të Shoqërisë Civile”, e ndryshuar 
me vendimin e Bordit Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 10.03.2011. 

h) Vendimi nr. 1 datë 08.07.2010 i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, 

nëpërmjet të cilit janë miratuar: 

 Formati i Aplikimit. 

 Kriteret e Vlerësimit. 

 Kontrata Tip 

i) Udhëzimin nr. 1 datë 29.12.2010 i Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

“Për plotësimin e raporteve financiare dhe kontrollin financiar, për efekt të monitorimit të Projekteve 

të financuara me Grante nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”. 
j) Urdhri nr. 161 datë 05.09.2013 i Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

“Për procedurën e administrimit të akteve shkresore, kërkesave/projekt-propozimeve, formimin e 

dosjeve dhe mënyra e qarkullimit të tyre në AMSHC”. 

 

 
 
 
KAPITULLI II  
 

Ecuria e zbatimit të aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit të strategjisë ndër-

sektoriale kundër korrupsionit 2015-2020 
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile ka zbatuar e raportuar masat e parashikuara ne plan si 

me poshte: 

 

Në kuadër të monitorimit të strategjisë ndër-sektoriale kundër korrupsionit 2015-2020, në vijim të 

monitorimit të kësaj strategjie, në thirrjen e saj të dhjetë, një nga prioritetet e përcaktuara ishte 

“Mbështetje nismave në fuqizimin e shtetit ligjor të së drejtës (reforma në drejtësi, lufta kundër 
korrupsionit, barazia para ligjit etj.) 

 

Në tabelën Nr. 1 të mëposhtme gjendet në mënyrë të detajuar tabela e shpërndarjes së projekteve 

fituese të thirrjes dhjetë në kuadër të zbatimit të strategjisë ndër-sektoriale kundër korrupsionit 2015-

2020. Shuma totale e disbursuar nën këtë fushë prioritare krahas fushave të tjera prioritare është: 

15,400,000 lek. 
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Tabela nr. 1 

Shpërndarja e projekteve në zbatim të të strategjisë ndër-sektoriale kundër korrupsionit 2015-2020 

Nr. Emri i OJF-së Titulli i Projektit Shtrirja projektit 

Shuma e 

Akorduar nga 

Bordi i AMSHC-së 

(në Lekë) K
o

h
e

zg
ja

tj
a

 

(m
u

a
j)

 

1 
Intelektualët e 

rinj, Shpresë 
Rinia GUXON! 

Bashkia Shkoder ku 

perfshihen njesite 

administrative Ana e 

Malit, Bërdicë, Dajç, Guri 

i Zi, Postribë, Pult, 

Rrethinat, Shalë, Shosh 

and Velipojë 

        2,000,000  12 

2 Ress Egnatia 

Rritja e Transparencës 

në Njësite e Qeverisjes 

Vendore në Elbasan, 

Librazhd, Pogradec, 

Korce 

Elbasan, Librazhd, 

Pogradec, Korce 
        2,500,000  6 

3 

Shoqata për 

Integrimin dhe 

Zhvillimin 

Komunitar 

Vota jote vlen 

Tirane dhe ne zonat 

periferike / infomrale 

rreth qytetit (Allias, 

Bregu i Lumit, Yzberisht, 

Kashar, etj.) 

        2,700,000  4 

4 RINALB 
Une nuk behem pale 

me krimin! 
Media online         1,700,000  4 

5 Qendra ORBIS 

Ndergjegjesimi i te 

Rinjve per Aksesin ne 

Drejtesi 

Tirane, Vlore dhe Korce         4,000,000  8 

6 

Instituti i 

Bashkëpunimit 

Rajonal për 

Integrim - IBRI 

Monitorimi nga 

komuniteti i 

investimeve publike në 

Bashkinë Durrës 

Bashkia Durrës         2,500,000  6 

Shuma totale 15,400,000 Lekë 

 

 

 

 

Zbatimi i Ligjit "Për të Drejtën e Informimit" si dhe i Ligjit “Për Njoftimin dhe Konsultimin 

Publik” 
 

A. Hartimi i Programeve të Transparencës sipas ligjit të ri për të drejtën e informimit 

 
Realizuar nga AMSHC:  

ZBATIMI I LIGJIT "Për të Drejtën e Informimit". Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 
"Për të Drejtën e Informimit" është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë e 
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Mbështetjes së Shoqërisë Civile. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së 
autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" (LDI). 
 

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AMSHC ndërton dhe rrit 
transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Autoriteti Publik do të 
përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të 

LDI-së. Informacioni i bërë publik synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së 
AMSHC-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.amshc.gov.al  si dhe 
në mjediset e pritjes së publikut. 
 

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike 
të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron 
dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila 
pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. 
 

Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, 
do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. 
 

Faqja zyrtare e AMSHC-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun 
pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe 
informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak 
të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. 
 

Në lidhje Thirrjen e radhës, AMSHC krijoi mundësinë e një Pyetësori online me qëllim 
mbledhjen e sugjerimeve mbi prioritetet nga shoqëria civile. 
 

 

B. Zbatimi i plotë i ligjit për konsultimin publik 

 
Në kuadër të Ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”  me objekt si më 

poshtë vijon: 

 
1. Ky ligj rregullon procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, 

projektdokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë 

publik. 

2. Ky ligj përcakton rregullat procedurale që duhen zbatuar për të garantuar transparencën dhe 

pjesëmarrjen e publikut në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse nga organet publike. 

3. Ky ligj synon nxitjen e transparencës, të përgjegjshmërisë dhe integritetit të autoriteteve 

publike. 

 

AMSHC-ja ka marre masat e nevojshme për zbatimin e ketij ligji për të gjithë veprimtarinë e 

AMSHC-së, duke e kthyer proçesin e konsultimit publik për çështje dhe vendime të caktuara si 

element kyç dhe thelbësor të strategjisë së punës së saj. 
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Në zbatimi i Ligjit "Për të Drejtën e 

Informimit" dhe Programit te Transparencës, 

Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile 

publikoi në faqen e saj zyrtare 

www.amshc.gov.al dhe në disa gazeta 

kryesore në vend, shpalljen e Thirrjes Nr. 10 

dhe të gjitha modalitetet juridiko-financiare 

përkatëse. 

 

Në mënyrë të vazhdueshme AMSHC-ja bën 

publike në faqen e saj të internetit si dhe në 

rrjetet sociale aktivitet e ndrshyshmë në 

kuadër të monitorimit të projekteve nën 

Thirrjen Nr. 10 për projekt propozime. 

 

Ndërkaq në vijim praktikës së punës së saj si 

dhe të Ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe 

Konsultimin Publik” dhe në zbatim të Ligjit 

të saj Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe 
Konsultimin Publik”, Agjencia për 
Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), ka 

ndërmarrë iniciativën për të realizuar takime 

konsultative me aktorë të shoqërisë civile. me 

qëllim marrjen e sugjerimeve mbi 

përcaktimin e prioriteteve të Thirrjes Nr. 11 

të AMSHC-së. Këto takime do të jenë 

territorialisht gjithëpërfshirëse duke 

mundësuar edhe dëgjim të orientimeve të 

pjesëmarrësve mbi mënyrën dhe organizimin 

e proceseve administrative dhe 

vendimmarrëse të Institucionit. Takimet 

Konsultative në këtë kuadër janë mbajtur në 

qytet e Kukësit;  Pukës;  Fierit; Korçës; 

Gjirokastrës; Shkodrës; Durrësit; Bajram 

Currit; etj. 

Gjatë muajit Dhjetor Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), 

Zyra e Kryeministrit dhe ekipi i asistencës 

teknike të BE-së për promovimin e 

mjedisit mundësues për shoqërinë civile në 

bashkëpunim të ngushtë me Këshillin 

Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC) 

organizuan konsultime publike përfaqësues 

të shoqërisë civile në qytetet: Tiranë, 

Vlorë, Shkodër dhe Korçë, përkatësisht në 

datat 4, 6, 11 dhe 13 dhjetor 2017. 

 

Udhërrëfyesi konsiderohet nga Qeveria e 

Shqipërisë, ashtu edhe nga Delegacioni i 

Bashkimit Evropian, një dokument 

udhëzues për zhvillimin e shoqërisë civile. 

Ai reflekton përpjekjet e Qeverisë për 

krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi që lejon 

shoqërinë civile të realizojë misionin e saj 

dhe të arrijë ndikim të qëndrueshëm në një 

mënyrë efektive. 

 

Këto konsultime synojnë të shqyrtojnë 

përmbajtjen dhe fushat prioritare të 

përcaktuara fillimisht në Udhërrëfyesi, në 

nëntor 2014. Gjithashtu, mbledhjen e 

pikëpamjeve dhe propozimeve të shoqërisë 

civile mbi përmirësimin e dokumentit, 

implementimin e tij dhe kornizën e 

monitorimit. 

 

Krahas takimeve konsultative u lançua 

konsultimi on-line për Udhërrëfyesin. 

 

 

Analiza dhe statistika të shpërndarjes se granteve të Thirrjes 10 sipas fushave 

priorioritare si dhe  shtrirjes territoriale 

 
Fushat prioritare - Thirrje Nr. 10 të për projekt-propozime:  
 

1. Mbështetje nismave që fuqizojnë kapacitete të grupeve të margjinalizuara (LGBTI, 

minoritetet, gra, të rinj të papunë, paraplegjikë, të moshuar etj) 

2. Mbështetje nismave në fuqizimin e shtetit ligjor të së drejtës (reforma në drejtësi, lufta 

kundër korrupsionit, barazia para ligjit etj.) 
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3. Mbështetjen e inicitivave që kanë në fokus fuqizimin ekonomik të sipërmarrjes së grave, të 

rinjëve, shtresave në nevojë dhe kategorive të tjera në disavantazh, nëpërmjet rritjes së 

kapaciteteve të tyre dhe organizatave që i mbështesin 

4. Nisma dhe iniciativa që fuqizojnë rolin e diasporës shqiptare dhe trajtojnë çështje të lidhura 

me tematikën e migracionit 

5. Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjshmërisë ambientaliste të qytetarëve, kryesisht e të 

rinjve dhe sensibilizimi; 

6. Iniciativa rinore përmes krijimit të bashkëpunimit të lidhjeve me partnerë 

rajonalë/ndërkombëtarë në këtë sektor; 

7. Nisma kulturore dhe artistike në kontekstin social dhe zhvillimin e sinergjive brenda 

shoqerisë civile. 

 

 

Statishtikisht shpërndarja e projeteve nën secilin prioritet strategjik paraqitet sipas Tabelës nr. 2. 

 
Tabela nr. 2 

Nr. Fushat Prioritare 
Nr. 

Projekteve 

Shuma e 

financuar per 

secilin prioritet 

Pesha 

Spcifike 

në % 

1 

Mbështetje nismave që fuqizojnë kapacitete të 

grupeve të margjinalizuara (LGBTI, minoritetet, gra, të 

rinj të papunë, paraplegjikë, të moshuar etj) 

5          11,300,000  11.9% 

2 

Mbështetje nismave në fuqizimin e shtetit ligjor të së 

drejtës (reforma në drejtësi, lufta kundër 

korrupsionit, barazia para ligjit etj.) 

5 
     

12,400,000  
13.0% 

3 

Mbështetjen e inicitivave që kanë në fokus fuqizimin 

ekonomik të sipërmarrjes së grave, të rinjëve, 

shtresave në  

2 
     

7,300,000  
7.7% 

4 

Nisma dhe iniciativa që fuqizojnë rolin e diasporës 

shqiptare dhe trajtojnë çështje të lidhura me 

tematikën e migracionit 

1 
     

3,200,000  
3.4% 

5 

Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjshmërisë 

ambientaliste të qytetarëve, kryesisht e të rinjve dhe 

sensibilizimi; 

7 
     

17,900,000  
18.8% 

6 

Iniciativa rinore përmes krijimit të bashkëpunimit të 

lidhjeve me partnerë rajonalë/ndërkombëtarë në 

këtë sektor; 

4 
     

13,700,000  
14.41% 

7 
Nisma kulturore dhe artistike në kontekstin social dhe 

zhvillimin e sinergjive brenda shoqerisë civile. 
4 

     

11,400,000  
11.99% 

8 Më shumë se një fushë 6          17,900,000  18.82% 

Total 95,100,000 100% 
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Siç mund të verehet nga tabela prioriteti me përqindjen me tqë lartë  të  projekteve te zbatuara është 

ai nën kategorinë “Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjshmërisë ambientaliste të qytetarëve, 

kryesisht e të rinjve dhe sensibilizimi” me 18.8 % që do të thotë  që nën këtë prioritet projeket 

implementuese dhe vetë OJF-të i kanë venë theksin mjedisit, nje tregus i rendësishëm për 

aktualtitetin dhe shoqërinë shqiptare. 

 

Kategoria më shume se një fushë në përgjithësi nga statistikat ka qënë nje kategori që gjithnje ka 

pasur një përqindje të lartë pasi projektet  kanë qenë të një natyre me të gjerë por që për këtë thirrje 

kjo kategori është në përqindjedje më të ulur krahasimisht me vitet e tjera. Pra projektet kanë qenë 

më të orientuar në një prioritet të caktuar. 

 

Përqindjen më të ulët të mbullimit me projekëtë e zë prioriteti Nisma dhe iniciativa që fuqizojnë 

rolin e diasporës shqiptare dhe trajtojnë çështje të lidhura me tematikën e migracionit me 3.4 %. 

 

Grafikisht të dhënat e tabelës së më sipërme do të shhpreheshin si më poshtë: 
 

Grafik nr. 1 
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Shpërndarja territoriale sipas qarqeve administrative e projekteve fituese Thirrja Nr. 10 
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në mënyrë të vazhueshmë duke qenë se në filozofinë e 

saj e misionin e saj ka një shpërndarje të projekteve fituese sa më të gjerë në të gjithë territorin. Në 

të njejtën përqasje edhe në thirrjen e saj Nr. 10 të drejtuar OJF-ve për shprehje interesi për Projekt 

Propozime e ka pasur si objektiv kryesor një shpërndarje territoriale sa më të gjerë në nivel 

kombëtar. 

 

 

 

Në Tabelën nr. 3 shihet pikërisht 

shpërndarja territoriale sipas Qarqeve 

Administrative e Projekteve fituese të 

Thirrjes 10, ndërkohë që në Tabelën nr. 4 

është pasqyruar shpërndarja territoriale 

sipas qyteve brenda qarkut administrativ. 

 

Nga ana grafike të dhënat e Tabeles nr. 3 

lidhur me shpërndarjen territoritale sipas 

qarqeve administrative do të pasqyroheshin 

sipas Grafikut nr. 2. 

 
 

 

 

 
 

Grafik nr. 2 

  

Tabela nr. 3 

Nr. Shtrirja në Nivel Qarku 
Nr. i Projekteve 

për secilin Qark 

1 Qarku i Beratit 4 

2 Qarku Dibër 4 

3 Qarku Durrës 3 

4 Qarku Elbasan 3 

5 Qarku Fier 2 

6 Qarku Gjirokastër 2 

7 Qarku i Korcë 3 

8 Qarku Kukës 2 

9 Qarku Lezhë 1 

10 Qarku Shkodër 2 

11 Qarku Tiranë 7 

12 Qarku Vlorë 4 

13 Projekte në Nivel Kombëtar 4 
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Tabela nr. 4 

Shpërndarja Territoriale e projekteve 

për Thirrjen 10  sipas qyteteve 

Nr. Shtrirja në Nivel 
Qarku 

Nr. i Projekteve 

për secilin 

Qytet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik nr. 3 – Grafik i të dhënat e Tabeles nr. 4 

1 Qarku i Beratit 4 

1.1 Berat 4 

1.2 Kucovë 0 

1.3 Skrapar 0 

2 Qarku Dibër 4 

2.1 Peshkopi 2 

2.2 Bulqizë 1 

2.3 Mat 1 

2.4 Klos 0 

3 Qarku Durrës 3 

3.1 Durrës 3 

3.2 Krujë 0 

4 Qarku Elbasan 3 

4.1 Elbasan 2 

4.2 Gramsh 0 

4.3 Librazhd 1 

4.4 Peqin 0 

5 Qarku Fier 2 

5.1 Fier 1 

5.2 Lushnje  0 

5.3 Mallakastër 0 

5.4 Roskovec 1 

6 Qarku Gjirokastër 2 

6.1 Gjirokastër 1 

6.2 Përmet 1 

6.3 Tepelene 0 

7 Qarku i Korcë 3 

7.1 Korcë 1 

7.2 Devoll 1 

7.3 Pogradec 1 

7.4 Kolonje 0 

7.5 Maliq 0 

7.6 Pustec 0 

8 Qarku Kukës 2 
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8.1 Kukës 1 

8.2 Tropojë 1 

8.3 Has 0 

9 Qarku Lezhë 2 

9.1 Lezhë 2 

9.2 Kurbin 0 

9.3 Mirditë 0 

10 Qarku Shkodër 2 

10.1 Shkodër 2 

10.2 Puke 0 

10.3 Malësi e Madhe 0 

10.4 Vau I Dejës 0 

10.5 Fush-Arrëz 0 

11 Qarku Tiranë 7 

11.1 Tiranë 7 

11.2 Kamëz 0 

11.2 Kavajë 0 

11.4 Vore 0 

12 Qarku Vlorë 4 

12.1 Vlore 4 

12.2 Sarande 0 

12.2 Delvine 0 

12.4 Selenice 0 

12.5 Himarë 0 

12.6 Finiq 0 

12.7 Konispol 0 

13 
Projekte në Nivel 
Kombëtar 

4 

 

Siç mund të vihet re nga të dhenat e mësipërme të tabelës; si dhe nga grafiku; Projektet fituese kane 
nje përqëndim më të lartë të zbatueshshmërisë në rrethin e Tiranës. 
  
Mbulimi për financim me projekte në përgjithësi prek të gjitha qarqet administrative. Mbulimin me 
përqindje më të lartë siç u përmend dhe më lartë e zë Qarku i Tiranës, më pas vijne qarqet Berat; 
Vlorë; Gjirokastër Elbasan, Durrës, Korcë etj. 
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Indikatorë të tjerë lidhur me përfshirjen e vullnetarëve/ nr. i përfituesve të projektit si 

dhe disa nga aktivitetet 
 

Nga Raportimet pershkruese gjatë implementimit të projekteve të OJF-ve fituese për thirrjen 10 

shohim të dhënat në total në Tabelën nr. 5 si më poshtë: 

 

Tabela nr. 5 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne 

kuader te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

202 202 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 69491 88867 

Indirekt 88340 88340 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
133 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
57 57 

Publikime të 

ndryshme 
13015 130015 

 

Në mënyrë të detajuar për secilin projekt e gjeni në Shtojcën nr. 1. 
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KAPITULLI III 
Raporti i Monitorimit 
 

 

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” (të 

ndryshuar) si dhe në kuadër të Udhezimit Plotësues Nr.8, datë 13.01.2017 “Për procedurat 

standarde të Monitorimit të Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, ju paraqesim Raportin e 
Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit për Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Vitin 

2017. 

 

 

Monitorim vlerësimi i treguesve buxhetorë për vitin  2017 

 
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 produketeve me fondet përkatëse të planifikuara 

për arritjen e tyre.  

Me anë të këtij relacioni/raporti monitorimi të Buxhetit të AMSHC-së per Vitin 2017, ju detajojmë  

informacionin  mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve buxhetore dhe performancën e produkteve 

të realizuara për Vitin 2017  përsa i përket Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. 

 

Në përdorimin e fondeve buxhetore, AMSHC–ja është mbështetur në parimet e menaxhimit dhe 

mirëfunksionimit të sistemit buxhetor. 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 për vitin 2017. 

 

 

Plani fillestar i Buxhetit Viti 2017 
 

Agjencisë për Mbështetjen e Shoqerise Civile,  në mbështetje të ligjit Nr.130, date 15.12.2016 “Për 
Buxhetin e Vitit 2017”, dekretuar me dekretin e Presidentit Nr.9905, datë 23.12.2016,  në zbatim të 
Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të 
Buxhetit”, në zbatim të Udhëzimit Plotësues nr.8, dt.13.01.2017 “Për zbatimin e Buxhetit të Vitit 
2017”  i është akorduar një fond  i planifikuar prej 122  milione  e 500  mijë lekë,   i detajuar si më 

poshtë (Tabela nr. 1)  nga: 

 
Tabela nr. 1 

Fondi i Pagave:                                    13,000,000 Lekë (zëri 600) 

Fondi i Sigurimeve Shoqerore:                                      2,500,000 Lekë (zëri 601) 

Fondi per Shpenzime Operative:                                                    5,000,000 Lekë (zëri 602) 

Fondi per transfertat ndaj te treteve:                                        101,000,000 Lekë (zëri 604) 

Fondi per Investimet e Trupezuara:                                               1,000,000 Lekë (zëri 231) 

                           TOTAL                                                            122,500,000 LEKE  
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Duke vlerësuar konstatimet dhe sugjerimet e Ministrisë së Financave përsa i përket Përgatitjes së 

Fazës së Parë të PBA–së 2018-2020, vlerësojmë se Ekipi i Menaxhimit të Programit gjatë vitit 

2017,  ka bëre një punë serioze 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. 

 

 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. 

 

 

 

Rishikimi i Buxhetit për Vitin 2017 si dhe ndryshimet e ndodhura nga plani fillestar 
 

Përgjatë Vitit financiar 2017,  ka pasur ndryshime  në Planin Vjetor 2017 për Buxhetin plan të 
AMSHC–së   kryesisht   në zbatim të Urdhëzimit  të Ministrit të Financave nr.2, datë 06.02.2012 

“Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit” të ndryshuar si dhe bazuar në  VKM –në nr.187 

date 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të  niveleve të pagave të nëpunësve të kabineteve, 

në kryeministri, aparatet e ministrive te linjes...” si dhe marre shkas nga shkresat zyrtare të 
Institucionit, gjate vitit 2017 kanë ndodhur këto ndryshime të llogarive nga Plani fillestar: 

 

1. Në mbështetje të shkresës se Agjencisë për Mbështetje të Shoqërisë Civile nr.142/1 prot.date 

23.06.2017   ku u kërkua rritje ne fondin e pagave për efekt te zbatimit të VKM–së të rritjes se 

pagave nr.187, dt.08.03.2017, AMSHC- se ju shtua fondi prej 593,000  lekesh i detajuar ne 

llogaria 600 u shtua me 493,000 leke dhe llogaria e sig. Shoq. dhe shendetsore u shtua me 

100,000 leke. 

 

2. Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat 
standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim të Udhëzimit Plotësues nr.8, dt.13.01.2017 “Për 
zbatimin e Buxhetit të Vitit 2017”, si dhe për ekzekutimin e një Vendimi të Gjykatës të lëshuar 
për AMSHC- në, Institucioni nëpërmjet një shkrese zyrtare me nr.prot.224 te dt.13.11.2017 ka 

kërkuar transferimin e fondit prej 1,300,000 lekësh nga llogaria e granteve 604 në llogarinë e 

shpenzimeve operative 602. Kësisoj, AMSHC- së  ju shtua 1,300,000 leke ne llogarine e 

shpenzimeve operative 602 nga  llogaria e Granteve 604 nëpërmjet kërkesës së Institucionit 

për rishpërndarje fondesh, duke bërë që totali i 602 per Vitin  2017, të jetë 6,300,000 leke në 

total llogaria e shpenzimeve operative 602. 
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3. Me shkrese të Institucionit dhe në kuader të zbatimit të VKM -së për rritjen e pagave me  

nr.187, dt.08.03.2017, u kërkuar një shtesë në llogarinë e pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetsore në vlerën 250,000 leke. Ky shtim në fondin e pagave dhe sigurimeve u miratua nga 

Ministria e Financave duke bere qe ne llogarine 600 te shtohen edhe 250,000 leke per nevojat e 

pagesave te Sigurimeve shoqerore shendetsore si dhe pagave per Institucionin. 

 

 

Përsa permendur më sipër, në mënyrë të përmbledhur saktësojmë se  ndryshimet në planin fillestar 

të Buxhetit të AMSHC–së për Vitin 2017  janë: 

 

 Shtim ne llogarinë ekonomike 602 me 1,300,000 leke 

 Pakësim në llogarinë ekonomike 604 me 1,300,000 lekë 

 Shtim  në llogarinë ekonomike 600 me 743,000 lekë 

 Shtim  në llogarinë ekonomike 601 me 100,000 lekë 

 

 

Fondet Buxhetore të planifikuara dhe të rishikuara nëpërmjet Akteve Normative dhe kerkesave pe 

rialokim fondi për vitin 2017, për Agjencinë për Mbështetje të Shoqërisë Civile, janë 127,210,000 

leke që menaxhohen në një program me titull: “Mbështetje për Shoqërinë Civile”, të cilat sipas 
strukturës buxhetore paraqiten si më poshtë vijon: 

 

Programi “Mbështetje për Shoqërinë Civile” 
 

 
Tabela nr. 2 (në Lekë) 

Ecuria e realizimit buxhetor per Vitin 2017 

Struktura Buxhetore 
Shpenzimet 

Progresive Fakt 

Plani Vjetor sipas 

ndryshimeve te bera 

gjate vitit 

Realizimi ne 

Perqindje 

600 -  Llogaria e pagave 13,686,248 13,743,000 99 % 

601 - Kontribute sig shoq shend 2,268,809 2,600,000 87 % 

602  - Shpenzime te tjera  Korrente 6,255,212 6,300,000 99 % 

604/1 - Tranferta GRANTE 97,960,000 99,700,000 97  % 

231 -  Investimet te brendshme 656,400 1,000,000 65 % 

606 - 30,000 30,000 100 % 

Totali 120,856,669 127,210,000 91 % 

 

 

 



 17 RAPORT VJETOR 2017    Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile  

Analiza e realizimit te treguesve buxhetore per Vitin 2017 
 

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”, mbështetur në ligjin Nr.130, date 15.12.2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, 
dekretuar me dekretin e Presidentit Nr.9905, datë 23.12.2016,  në zbatim të Udhëzimit të Ministrit 

të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim të 

Udhëzimit Plotësues nr.8, dt.13.01.2017 “Për zbatimin e Buxhetit të Vitit 2017”, në zbatim të 
VKM–së Nr.7, dt. 11.01.2017 “Për Përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të përkohshme 
për Vitin 2017 në njësitë e Qeverisjes Qendrore” si dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr.867, dt.14.12.2016 “Për një ndryshim dhe një shtesë në vendimin Nr.23, 
dt.20.01.2016 të Këshillit të Ministrave  “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të 
Përkohshme për Vitin 2016” në njësitë e qeverisjes qendrore, të ndryshuar, gjatë  vitit 2017, numri 

mesatar i punonjësve  për AMSHC-në  është realizuar 16 punonjës të përhershëm si dhe dy 

punonjës me kontratë të përkohshme.  

 

Nga fondi i përgjithshëm i pagave dhe shpërblimeve, si dhe i sigurimeve shoqërore, gjatë këtij viti, 

është realizuar respektivisht: 

 

 13,686,248   Lekë (zeri 600) për paga, realizimi 99% 

 2,268,809 Lekë (zeri 601) për kontribute për sigurimet shoqërore shendetsore, realizimi  87% 

 Shpenzimet e Personelit janë realizuar në vlerën 15,955,057 lekë në total dhe 97% me 

përqindje qe do te thote që eshte nje realizim shume i mire  i fondit te  pagave dhe sigurimeve 

per Vitin 2017. 

 

 

Fondi për shpenzime të tjera korrente (zeri 602), per vitin 2017, është planifikuar  fillimisht me 

Ligjin e Buxhetit të Vitit 2017 në vlerën 5,000,000 leke.  

 
Sqarim: Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “Për proçedurat 
standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim të Udhëzimit Plotësues nr.8, dt.13.01.2017 “Për 
zbatimin e Buxhetit të Vitit 2017”, si dhe për ekzekutimin e një  Vendimi të Gjykatës të lëshuar për 
AMSHC- në, Institucioni nëpërmjet një shkrese zyrtare me nr.prot.224 te dt.13.11.2017 ka kërkuar 

transferimin e fondit prej 1,300,000 lekësh nga llogaria e granteve 604 në llogarinë e shpenzimeve 

operative 602. 

 

Kësisoj, AMSHC-se  ju shtua 1,300,000 leke ne llogarine e shpenzimeve operative 602 nga  

llogaria e Granteve 604 nëpërmjet kërkesës së Institucionit për rishpërndarje fondesh, duke bërë që 

totali i 602 per Vitin  2017, të jetë 6,300,000 leke në total llogaria e shpenzimeve operative 602. 

 
Edhe për këte zë, për gjatë vitit 2017  është realizuar vlera prej 6,255,212 Lekë ose 99%  e planit 

vjetor të rishikuar për AMSHC–në, sërish një rezultat shumë i mirë realizimi i fondit për shpenzime 

operaritive për nevojat e Institucionit. 
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Tabela nr. 3 

Detajimi I shpenzimeve korrente per Vitin 2017 

Nr.llogarise Emertimi Shumat ne Leke 
Shumat ne 

perqindje 

6020100 Kancelari  356,400  5.70% 

6020200 Materiale per pastrim  115,540  1.85% 

6020300 Materiale per funksionimin e zyrave  54,110  0.87% 

6022010 Elektricitet  219,169  3.50% 

6022008 Ruajtje Objekti  531,849  0.0850249 

6022009 Sherbim pastrimi  215,440  3.44% 

6022031 Telekomi  73,473  0.0117459 

6022033 Telefonia celulare  23,443  0% 

6022034 Internet 0 
 

6022040 Posta  7,341  0.12% 

6022099 Njoftime ne gazete  155,000  2.48% 

6023100 Karburant dhe vaj  420,475  6.72% 

6023200 Udhetim I jashtem  688,633  11.01% 

6024300 Shpenzime mirembajtje godine  98,100  1.57% 

6025800 Shpenzime mirembajtje pajisje zyre  72,500  1.16% 

6026100 Shpenzime per qera salle  164,610  2.63% 

6029001 Shpenzime per pritje -percjellje  77,000  0.0123097 

6029005 Shpenzime per Honorare  12,750  0.20% 

6024100 udhetime te brendshme  640,160  10.23% 

6021010 Shpenzime per prodhim dok specifik  37,200  0.59% 

6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale  72,000  1.15% 

6022010 Sherbime te printimit dhe publikimit  159,800  2.55% 

6029008 
Shpenzime per tatime dhe taksa te 

paguara nga institucioni 
 16,433  0.26% 

6022002 shpenzime per UKT  28,452  0.45% 

6022007 Sherbime bankare 0    
 

602247 Ekzekutim vendimi gjykate  2,015,334  32.22% 

 
TOTALE  6,255,212  

 
 

 

Në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC–ja është  mbështetur në  parimin e një shpërndarje 

sa më racionale të kërkesave për ecurinë optimale të veprimatrisë 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. 
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 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 2017. 

 

 

Realizimi i plotë i fondit për  Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes argumentohet me arsyet si 

me poshtë vijon:  

 

Gjatë vitit 2017 janë realizuar pjesa më e madhe e praktikave te prokurimeve të parashikuara në 

Rregjistrin e Prokurimeve Publike dhe gjithashtu janë realizuar programet e punës përsa i përket 

monitorimeve në terren të projekteve qe AMSHC–ja ka financuar gjatë vitit 2017. 

 

Fondi në zërin për Transferime Korrente të Brendshme (zeri 604), për vitin 2017 është 

planifikuar në vlerën 101,000,000 leke. 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  

97,960,000 Lekë ose 97% e planit vjetor. Ndërkohë disbursimet e zërit  të Granteve kanë përfshirë 

disbursime nga Thirrja Nr. 8, Thirrja Nr. 9  dhe në gjysmën e dytë të Vitit fiskal 2017 janë 

disbursuar Projektet fituese të Thirrjes Nr.10 organizuar nga AMSHC-ja. 

 

Sqarim/argumentim: Analiza e realizimit te treguesve sipas percaktimeve të PBA-së – Faza e dyte 

2018-2020 

 
Tabela nr. 4 (në Lekë) 

Produkti 

Vlera  ne 

perqindje e 

parashikuar 

Vlera e 

realizuar 

ne 

perqindje 

Vlera totale e 

fondit ne leke 

disbursuar gjate 

Vitit 2017 

Komente 

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 17 % te buxhetit vjetor 

per Mbështetje te nismave qe 

fuqizojne kapacitete te grupeve 

te margjinalizuara (LGBTI, 

minoritetet, gra, te rinj, 

paraplegjike, te moshuar etj. 

17% 12% 11,300,000  

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 14 % te buxhetit vjetor   

per nismat ne fuqizimin e shtetit 

ligjor te se drejtes (reforma ne 

drejtesi, lufta kunder 

korrupsionit, barazia para ligjit 

etj) 

14% 7% 6,900,000  

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 17 % te buxhetit vjetor 

per mbeshtetjen e iniciativave qe 

kane fokus fuqizimin ekonomik 

17% 7% 7,300,000  
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te sipermarrjes se grave, te 

rinjve, shtresave ne nevoje dhe 

kategorive te tjera ne 

disavantazh, nepermjet rritjes se 

kapaciteteve te tyre dhe 

organizatave qe i mbeshtesin. 

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 5% te buxhetit vjetor per 

nisma dhe iniciativa qe fuqizojne 

rolin e diaspores shqiptare dhe 

trajtojne ceshtje te lidhura me 

tematiken e emigracionit. 

5%  0  

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 22 % te buxhetit vjetor 

per mbrojtjen e mjedisit, rritjen e 

pergjegjshmerise ambientaliste 

te qytetareve, kryesisht te rinjve 

dhe sensibilizimi I tyre. 

22% 17% 15,800,000  

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 16 % te buxhetit vjetor 

iniciativa rinore permes krijimit 

te bashkepunimit te lidhjeve me 

partnere 

rajonale/nderkombetare ne kete 

sektor. 

16% 12% 11,900,000  

Mbeshtetja e projekteve ne 

masen 9  % te buxhetit vjetor per 

nisma kulturore dhe artistike ne 

kontekstin social dhe zhvillimin e 

sinergjive brenda shoqerise civile 

9% 8% 7,000,000  

Projekte qe mbulojne me shume 

se nje fushe 
 37% 34,900,000  

TOTAL 100% 100% 95,100,000  

     

Indikatoret sasiore Parashikuar Realizuar Projekte fituese Komente 

Jo me pak se 50 aplikime ne vit 

per secilin objektiv 
350 aplikime 

120 

aplikime 
35 projekte fituese 

diferenca 

eshte 

mungese 

fondesh -

kerkese per 

me shume 

fonde per 

grante 

Jo me pak se 100 projekte 

fituese ne vit 

100 projekte 

fituese 
  

shume 

projekte 

cilesore nuk 

jane 

mbeshtetur 

me fonde 
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Mbulimi me projekte e 85% e 

territorit gjeografik te Shqiperise 

dhe 90% te grupeve, shtresave 

dhe komuniteteve te adresuara. 

85 % shtrirje 

gjeografike 
   

Rritja e kapaciteteve 

monitoruese te AMSHC-se per 

ecurine dhe zbatimin e 

projekteve te financuara, 

nepermjet 8 trajnimeve ne vit 

per personelin e dedikuar 

8 trajnime 

stafi 
  

Ka nevoje per 

me shume 

trajnime 

 

 

 

Ecuria e disbursimeve te granteve financiare 
 

Në Tabelën nr. 5 më poshtë, evidentohet ecuria e disbursimeve te granteve financiare. 

(Llogaria 604 – Disbursimi i Granteve) sipas muajve gjatë vitit 2017, si dhe në grafikun më poshtë 

qartësohet kjo ecuri disbursimi në formë grafiku ku shihet që disbursimet  e granteve më së shumti 

janë përqendruar në muajin Prill pas shpalljes së OJF-ve fituese të Thirrjes Nr. 10 si dhe ne Dhjetor 

ku sipas përcaktimeve të kontratave lidhur mes OJF-ve dhe AMSHC-së. 

 

Tabela nr. 5 (në Lekë) 

Janar 1,500,000 

Shkurt 0 

Mars 8,050,000 

Prill 55,300,000 

Maj 7,370,000 

Qershor  2,100,000 

Korrik 0 

Gusht 0 

Shtator 3,420,000 

Tetor  2,640,000 

Nëntor 6,570,000 

Dhjetor 11,010,000 

TOTAL 97,960,000 

 

 

Fondi për shpenzim investime (zeri 231 - për Investime të Trupëzuara): 1,000,000  Lekë. 

 

Gjatë tre mujorit të katërt  të vitit 2017, janë finalizuar edhe praktikat e prokurimit dhe ndjekjes 

përsa i përket fondit të investimeve. Në total për këtë zë janë disbursuar 656,400 leke që përbëjnë 

65% 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. 

 

 -
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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. 

 

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 2016  Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile udhëhequr nga Bordi Mbikqyrës I AMSHC- së, ka  organizuar 9 Thirrje për 

Projekt-Propozime 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 (OJF) te kontraktuara për t’u Financuar për 

secilën Thirrje të organizuar nga AMSHC  paraqitet si vijon: 

 
              Tabela nr. 6 (në Lekë): 

Thirrja 
Numri i OJF-ve 

Perfituese 

Vlere e Granteve 

financiare (ne Leke) 

Thirrje Nr.1 52             125,918,000  

Thirrje Nr.2 31               16,000,000  

Thirrje Nr.3 69             131,960,000  

Thirrje Nr.4 63              62,105,000 

Thirrje Nr.5 47               55,200,000 

Thirrje Nr.6 21               43,755,840  

Thirrje Nr.7 41               73,500,000 

Thirrje Nr.8 18              36,000,000 

Thirrje  Nr.9 41               85,200,000 

Thirrje Nr.10  35               95,100,000 

TOTAL 418 724,738,840  

 

Puna kryesore e AMSHC-së për Vitin 2017 është përqendruar në realizimin  me sukses të Thirrjeve 

për Projekt-Propozime si dhe ndjekjes/Monitorimit/Vlerësimit të projekteve të zbatuara në kuadër të 

këtyre  Thirrjeve.  

http://www.amshc.gov.al/doc/ligjore/LIGJ_Nr._10093_date_9.3.2009.pdf
http://www.amshc.gov.al/doc/ligjore/LIGJ_Nr._10093_date_9.3.2009.pdf
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KAPITULLI IV 
 

Aktivitetet kryesore të AMSHC-së për vitin 2017 
 

 

 
Zhvillohet mbledhja e radhës së Komitetit të Monitorimit të fondeve të Instrumentit për Asistencën e Para-
anëtarësimit (IPA) 
 
Tiranë, 18 janar 2017 
 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC), 

përfaqësues të lartë të Komisionit Europian dhe aktorë të shoqërisë civile, morën pjesë në mbledhjen e Komitetit të 

Monitorimit të fondeve të Instrumentit  për  Asistencën e Para-anëtarësimit (IPA), të organizuar nga Ministrja e Integrimit 

Europian, znj. Klajda Gjosha. 

 

Në fjalën e saj, znj. Gjosha u shpreh se BE do të japë për 

Shqipërinë 19.1 milionë euro, nga të cilat 10 milionë do të 

shkojnë për zbatimin e Vetting-ut. 

 

Gjithashtu shtoi se për herë të parë, Shqipëria nuk ka asnjë 

projekt problematik, ndryshe nga një vit më parë, ku ishin 7 

projekte të parealizuara. 

 

Edhe përfaqësuesit e Komisionit Europian vlerësuan 

progresin e arritur nga Shqipëria, progres i cili përkthehet 

dhe në zbatimin e projekteve të IPA-s. 

 

 

 

 
Marrëveshje Bashkëpunimi dhe Partneriteti Akademik ndërmjet Institut für Polizei - und Sicherheitsforschung 
(IPoS), Bremen Gjermani dhe Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) 

 

Më 19 nëntor 2016, përfaqësuesi i Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung 

(IPoS) në Universitetin e Shkencave të Aplikuara për Administratën Publike, 

Bremen, Gjermani, Prof. Dr. Arthur Hartmann dhe Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë 

për Mbë-shtetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), z. Andi Kananaj, nënshkruan 

marrëveshjen e Bashkëpunimit dhe Partneritet Akademik midis dy institucioneve. 

Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi dhe Partneriteti Akademik do ti shërbejë qëllimit të 

thirrjes për Propozime, në kuadër të zbatimit të Strategjisë së Qeverisë Federale, për Ndërkombëtarizimin e Rregulloreve, mbi 
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Shkencën dhe Punën Kërkimore, të cilat drejtojnë programin e financimit “Bashkëpunimi Ndërkombëtar në Arsim dhe Kërkim 

Shkencor - Rajoni i Evropës Juglindore, Qendrore dhe Lindore”. Marrëveshja e Bashkëpunimit dhe Partneritetit Akademik 

përfshin masat për inicimin e një bashkëpunimi të ri akademik në fushën e Ligjshmërisë dhe Sigurisë Evropiane, në kontekstin 

sociologjik dhe politik. Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi dhe Partneriteti Akademik shtrihet në të gjitha fushat kryesore, por jo 

vetëm, të tilla si inicimi i projekteve të përbashkëta në fushën kërkimore dhe botuese, sigurimi i financimeve të tjera për 

projekte të përbashkëta, workshope, shkolla verore, leksione, seminare, në shkëmbimin e stafeve akademike, si dhe në 

shkëmbimin e studenteve  në  të gjitha nivelet. 

Në bazë të kësaj marrëveshje, palët u angazhuan se do të forcojnë, intensifikojnë dhe çojnë me tej partneritetin dhe 

bashkëpunimin akademik, do të ndërmarrin iniciativa të përbashkëta në të mirë të publikut si dhe do të jenë të barabarta në 

inicimin e projekteve të përbashkëta. Ato kanë të drejta të pakushtëzuara për të pasur qasje të plotë ndaj burimeve 

akademike. Kjo marrëveshje është e pa limituar në kohë dhe hyri në fuqi me nënshkrimin e saj. 

 

 

 

AMSHC merr pjesë në tryezën e konsultimit publik për paketën e ligjeve antikorrupsion 
 
Tiranë, 27 janar 2017 

 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në një tryezë konsultimi publik për 

projektligjet e paketës antikorrupsion, e cila u mbajt në kuadër të reformës në drejtësi nga Komisioni për Çështjet Ligjore, 

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. 

 

Tryeza drejtohej nga deputetët e Komisionit, njëkohësisht dhe relatorë të projektligjeve, z. Pandeli Majko dhe z. Ulsi Manja. 

Në këtë takim ishin të pranishëm ekspertë të nivelit të lartë, vendas dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të institucioneve publike, 

deputetë, prokurorë, avokatë, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe pedagogë e studentë të drejtësisë. 

Pas prezantimeve, tryeza vazhdoi me diskutime dhe komente nga të pranishmit, lidhur me paketën e projektligjeve të 

paraqitura. 

 

Në përfundim të takimit deputetët i ftuan pjesëmarrësit që komentet dhe propozimet e tyre t’i përcjellin pranë Komisionit për 
Çështjet Ligjore, me qëllim që të përfshihen dhe të vlerësohen gjatë diskutimit të projektligjeve në këtë komision. 
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Zhvillohet mbledhja e Këshillit 
Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC)  
 
Tiranë, 15 shkurt 2017 
 

Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile 

(KKSHC) zhvilloi një mbledhje pranë 

mjediseve të Kryeministrisë, e cila u drejtua 

nga Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 

z. Blendi Klosi në cilësinë e Kryetarit të 

Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile. 

 

Në mbledhje u ftuan të merrnin pjesë edhe 

organizata të shoqërisë civile dhe media. 
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Ndarja e çmimeve të performancës në shërbimet publike 2016, 
vlerësuar me instrumentin “Vizitat e Klientit Misterioz”, me financim të AMSHC-së 

 
Tiranë, 28 shkurt 2017 

 

Përfaqësues të AMSHC-së, Drejtori Ekzekutiv, z. Andi 

Kananaj dhe znj. Desareta Lameborshi morën pjesë në 

aktivitetin përmbyllës të projektit “Vizitat e klientit 
misterioz” - Platformë vlerësimi për të përmirësuar 

shërbimet publike me në qendër qytetarin, i cili u organizua 

në qendrën publike të inovacionit “Innovation Hub”. 
 

Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike, znj. Milena Harito, dhe Instituti për Kërkime dhe 

Alternativa Zhvillimi (IDRA), prezantuan gjetjet e projektit 

"Çmimet e ekselencës për Shërbimet Publike 2016”, projekt i 
financuar nga AMSHC. 

 

Pas përfundimit të prezantimit të gjetjeve, u zhvillua edhe 

ndarja e çmimeve për institucionin më të mirë në ofrimin e 

shërbimeve publike 2016. 
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Hidhet shorti për kohëzgjatjen e mandateve të anëtarëvë të shoqërisë civile të KKSHC-së 
 
Tiranë, 1 mars 2017 
 

Në ambjentet e AMSHC-së u mbajt një takim i anëtarëve të 

shoqërisë civile të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile 

(KKSHC), në të cilin u zhvillua hedhja e shortit për 

përcaktimin e kohëzgjatjes së mandateve të tyre. 

 

Nga hedhja e shortit ndarja e mandateve është si më 

poshtë: 

 

1. Z. Altin Hazizaj  - Mandat 1 vjeçar 

2. Znj. Mirela Koçi  - Mandat 1 vjeçar 

3. Znj. Migena Shulla - Mandat 1 vjeçar 

4. Znj. Artemisi Shehu - Mandat 1 vjeçar 

5. Znj. Emanuela Zaimi - Mandat 2 vjeçar 

6. Znj. Iris Luarasi  - Mandat 2 vjeçar 

7. Z. Ali Coka  - Mandat 2 vjeçar 

8. Znj. Erisa Lame  - Mandat 2 vjeçar 

9. Z. Luan Ahmetaj  - Mandat 3 vjeçar 

10. Znj. Zana Vokopola - Mandat 3 vjeçar 

11. Z. Ergys Gezka  - Mandat 3 vjeçar 

12. Z. Blendi Dibra  - Mandat 3 vjeçar 

13. Z. Vladimir Thano  - Mandat 3 vjeçar 

 

 

Për arsye pune dhe se ndodhet jashtë vendit, znj. Migena Shulla njofton dorëheqjen e saj nga antarësia e KKSHC-së. 

 

Në vijim, në bazë të rezultateve përfundimtare të numërimit të votave për anëtarët e KKSHC-së, pas votimit elektronik, të 

publikuar më datë 13.06.2016, për fushën e veprimit “C. Përmirësimi i mirëqenies, shërbimeve sociale, mbrojtjes së shëndetit 

si dhe cilësisë së jetës”, mandati i kalon personit të radhës, znj. Afërdita Seiti, e cila renditet në vendin e pestë, me 30 vota të 

vlefshme. 

 

 

 

 

 
AMSHC merr pjesë në një vizitë 10-ditore në Kinë, në kuadër të programit “Njohje për Kinën” 
 
Pekin (Kinë), 19 – 28 mars 2017 
 

Me ftesë të Shoqatës Kineze për Mirëkuptim 

Ndërkombëtar (China Association for International 

Understanding – CAFIU), Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, 

z. Andi Kananaj mori pjesë në një vizitë 10-ditore në Kinë, 

në kuadër të programit “Njohje për Kinën”, e cila u mbajt 
në Pekin dhe Jiangxi, në datat 19 – 28 mars 2017. 

 

Delegacioni 18 anëtarësh përbëhej nga organizata të 

shoqërisë civile (OShC), Think Tank dhe përfaqësuesit e 

mediave nga Polonia, Shqipëria, Kroacia, Sllovakia dhe 

Sllovenia. 
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Ky program, nëpërmjet organizimit të takimeve me ekspertë dhe studiues kinezë, vizita në institute akademike, kompani etj., 

synon thellimin e njohjes së përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile të disa prej vendeve  të Europës Qendrore dhe 

Lindore si dhe diskutimin e temave të ndryshme si: Bashkëpunimi mes Kinës dhe Vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, 

iniciativa “Brez dhe rrugë (Belt and Road)”, “Bashkëpunimi 16+1”, mundësia e shkëmbimeve e bashkëpunimeve ndërmjet 
organizatave të shoqërisë civile etj.. 

 

Në këtë takim, nga secili vend pjesëmarrës, u diskutuan temat: 

 

1. Zhvillimi i OShC-ve gjatë viteve të fundit: 

Burimi i financimit, mënyrat e operimit, fushat kryesore, ligjet dhe rregulloret për OShC-të, aktivitetet rajonale dhe 

ndërkombëtare të këtyre organizatave. 

 

2. Prezenca dhe veprimtaria e OShC-ve të huaja: 

Vendet, zonat dhe aktivitetet e këtyre OShC-ve; Marrëdhëniet e këtyre OShC-ve me qeverinë lokale dhe njerëzve. 

 

3. Perceptimi mbi OShC-të: 

Imazhi social dhe njohja dhe përfshirja e njerëzve lokalë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezantimi i raportit të parë mbi transparencën e 
institucioneve të pushtetit ekzekutiv në Shqipëri, i 
realizuar nga Lëvizja MJAFT! 
 
Tiranë, 30 mars 2017 
 

Përfaqësues nga AMSHC morën pjesë në prezantimin e 

raportit të parë mbi transparencën e institucioneve të 

pushtetit ekzekutiv në Shqipëri, studim i realizuar në muajt e 

fundit nga Lëvizja MJAFT!. Ky prezantim u zhvillua në kuadër 

të projektit "Llogaridhënia, Teknologjia dhe Rrjeti i Hapjes 

Institucionale në Europën Juglindore - ACTION SEE", i 

financuar nga Komisioni Europian. Projekti zhvillohet në 6 vendet e rajonit (Mali i Zi, Maqedonia, Bosnja & Hercegovina, 

Serbia, Kosova dhe Shqipëria), një bashkëpunim i Lëvizjes MJAFT! me organizatat partnere, ku si qëllim kryesor është mbledhja 

sistematike e informacioneve. ACTION SEE është hartuar mbi bazën e eksperiencave të partnerëve të rajonit të përfshirë në 

këtë projekt, i cili synon fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile për angazhim efektiv në procesin e politikë-bërjes.  

Projekti parashikon ekspertizë dhe njohuri të fituara të partnerëve gjatë implementimit të përbashkët të një sërë aktivitetesh 

në të gjithë rajonin e Europës Juglindore, të cilat kanë për qëllim sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë. 
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Anëtarë të KKSHC-së në takim me përfaqësues nga 
Delegacioni Evropian në Shqipëri dhe Këshilli i 
Ministrave 
 
Tiranë, 11 prill 2017 
 

Anëtarët e shoqërisë civile të Këshillit Kombëtar për 

Shoqërinë Civile (KKSHC) dhe përfaqësues nga Agjencia 

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë 

në një takim me përfaqësuesen e Delegacionit Evropian 

në Shqipëri, znj. Enkelejda Bregu Lopari dhe të Këshillit të 

Ministrave, z. Ergis Sefa, i cili u mbajt në ambjentet e EU 

Info Center Tiranë. 

 

Në fjalën e hapjes, znj. Enkelejda Bregu Lopari prezantoi arsyet e realizimit të këtij takimi dhe ftoi të pranishmit të 

prezantojnë problematikat e tyre, vështirësitë por edhe mënyrën e zgjidhjes në funksion të gjetjes dhe ofrimit të ndihmës nga 

ana e Delegacionit, të cilët kanë shprehur interesim të veçantë. Gjithashtu u shpreh se nga ana e Delegacionit, do të 

organizohen sesione informuese me temë: Dialogu Politik dhe Financimi i organizatave të shoqërisë civile. Anëtarët 

pjesëmarrësh diskutuan dhe parashtruan problematikat e hasura dhe zgjidhjet e mundshme të tyre si edhe u shprehën të 

gatshëm për të bashkëpunuar me zyrën e Delegacionit Europian për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm të nevojshëm. 

 

Më tej, fjalën e mori përfaqësuesi nga Këshilli i Ministrave, z. Ergis Sefa, ku u shpreh se iniciativat e Këshillit do të jenë të 

mbështetura edhe nga Qeveria Shqiptare. Gjithashtu prezantoi edhe hapat e marra mbi programin specifik për shoqërinë 

civile dhe organizimin e trajnimeve për këtë sektor në përgjithësi dhe për përfaqësinë e shoqërisë civile pranë Këshillit në 

veçanti. 

 

 

 

 
 

Fondacioni “Fundjavë ndryshe” çel degët e saj në Durrës e Vlorë 
11 prill 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Për të qenë edhe më pranë 

shtresave në nevojë, familjeve 

me probleme të mëdha sociale 

dhe ekonomike, Fondacioni 

“Fundjavë ndryshe” çel degët e 
saj në Durrës e Vlorë. Me motot, 

“Bamirësia nuk të varfëron” dhe 

“Nga shqiptarët për shqiptarët”, 
fondacioni synon hapjen e sa më 

shumë degëve në gjithë vendin, 

për të vijuar misionin e nisur 

prej kohësh. 

Zgjerimi i aktivitetit të Fonda-

cionit “Fundjavë Ndryshe”, 
konsiston pikërisht në nevojën 

për ekzistencën e një infrastru-

kture që mundëson nevojën e 

bamirësit për të dhuruar tek 

njerëzit në nevojë dhe që 

mundëson lidhjen direkt midis 

dhuruesit dhe përfituesit në 

zonat më të ekspozuara nga 

fenomeni i varfërisë ekstreme në 

vend. Ky projekt gjithashtu 

synon përkrahjen e programeve 

të veprimtarive humanitare, ofri-

min e shërbimeve falas dhe 

kujdesin për të gjitha moshat në 

rang Republike me qëllim, 

mirëqënien, dinjitetin dhe 

sigurimin e cilësisë së jetës. 

Promovimi i solidaritetit dhe 

vullnetarizmit është tjetër synim 

i projektit dhe me këtë rast 

shumë të rinj iu bashkuan grupit 

të vullnetarëve të “Fundjavë 
Ndryshe”. 
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Forumi Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 
 
Tiranë, 26 prill 2017 
 

 
Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në Forumin 

Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 

për të diskutuar rreth gjetjeve dhe rekomandimeve të 

vlerësimit me panelin e përbërë nga aktorë qendrorë, 

vendorë si dhe nga trupi i donatorëve të huaj. 

 

Ky forum kombëtar u organizua nga Qendra Rajonale 

e Mjedisit (REC) Shqipëri në bashkëpunim me 

Institutin e Kërkimeve Urbane (URI), në kuadër të 

përfundimit të projektit “Vlerësimi i Mangësive në 
Zbatimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtare të 

Menaxhimit të Mbetjeve”, si pjesë e programit 

ACHIEVE me mbështetjen financiare të Bashkimit 

Evropian dhe u mbajt në ambientet e hotel “The Plaza 
Tirana”. 
 

Objektivi kryesor i këtij projekti ka qenë sigurimi i 

asistencës në nivel qendror dhe vendor për 

përmirësimin e procesit të zbatimit të strategjisë dhe 

planit kombëtar të menaxhimit të integruar të 

mbetjeve të ngurta urbane, si dhe të rrisë 

ndërgjegjësimin e banoreve rreth përfitimeve 

ekonomike dhe mjedisore si rrjedhojë e menaxhimit 

të integruar të mbetjeve. 

 

Për të arritur këto objektiva Institutin e Kërkimeve 

Urbane (URI) me mbështetjen e REC Shqipëri ka 

përfunduar dokumentin mbi vlerësimin e legjislacionit 

Shqiptar duke e krahasuar atë me legjislacionin 

Evropian në fushën e menaxhimit të mbetjeve të 

ngurta urbane si dhe identifikimin e nivelit të 

zbatueshmerisë se këtij legjislacioni. 
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Projekti fotografik “Gjenerata A” 
 
Tiranë, 26 prill 2017 

 
Përfaqësues i Agjencisë për Mbështetjen 

e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë 

në eventin e organizuar në kuadër të 

Projektit fotografik “Gjenerata A” i 
Artistit Z. Julius Eb në bashkëpunim me 

Linjën Kombëtare kundër Dhunës në 

Familje dhe Linjën e Këshillimit për Burra 

dhe Djem, i cili u mbajt në ambjentet e 

Galerisë Kombëtare të Arteve, Tiranë. 

Të pranishmit në event i përshëndeti z. 

Artan Shabani – Drejtor i Galerisë 

Kombëtare të  Arteve, znj. Dewi Van de 

Weerd – Ambasadore e Mbretërisë së 

Hollandës, z. Erion Veliaj – Kryetar i 

Bashkisë së Tiranës dhe znj. Iris Luarasi – 

Linja Kombëtare kundër Dhunës në 

Familje si dhe anëtare e Këshillit 

Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC). 

Në fjalën e tij autori artist Julius Eb, 

theksoi se Projekti fotografik “Gjenerata 
A” reflekton perceptimin e tij për 
identitetin, vlerat, bukurinë, por dhe 

anën e vështirë të transformimit. 

 

Se fotografia kontemporane ofron një 

sfidë kontrastuese me artin e Realizmit 

Socialist, i cili portretizon vizionin e 

udhëheqjes së asaj kohe dhe jetën e 

përditshme. 

Znj. Iris Luarasi theksoi se në 

bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të 

Arteve kemi nxjerrë nga Fondi i Galerisë 

disa punime të Realizmit Socialist për të 

parë dhe shtuar diskutimet për rolet dhe 

ndryshimet gjinore në kohërat e shkuara 

dhe për t’i sjellë ato në një reflektim për 
të sotmen nëpërmjet workshopeve që 

do të organizohen në të ardhmen me të 

rinjtë tanë. 

 

Në  mbyllje të eventit organizatorët 

falenderuan edhe një herë mbështetësit 

e projektit që  ishin  Ambasada e 

Mbretërisë së Hollandës, Bashkia e 

Tiranës, Galeria  Kombëtare e Arteve  si 

dhe IAMANEH Schweiz (Suisse 

Gesundheit für Frauen und KinderSanté 

pour femmes et en fants). 
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Qendra “Res Publica” zhvillon trajnim për të drejtat që burojnë nga Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” 
 
Tiranë, 28 prill 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC) mori pjesë në trajnimin për të drejtat që burojnë 

nga Ligji Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin 
publik”, i organizuar nga Qendra “Res Publica” me 
mbështetjen e National Endowment for Democracy (NED) 

në kuadër të programit “Promovimi i pjesëmarrjes 
qytetare në advokimin legjislativ”. Trajnimi u mbajt në 
ambjetet e “Tirana International Hotel” dhe morën pjesë 
organizata dhe aktivistë të shoqërisë civile. 

 

Gjatë trajnimit u bë prezantimi i Ligjit “Për njoftimin 
dhe konsultimin publik” dhe komentarit; prezantimi i 
rasteve të veçanta të konsultimit publik; prezantimi i 

disa të dhënave krahasimore mbi zbatimin e ligjit 

gjatë dy viteve të para që nga hyrja në fuqi e Ligjit si 

dhe u bë shpërndarja e Komentarit të këtij ligji për 

të pranishmit. 
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AMSHC fton aktivistë për pjesëmarrje në Tirana Gay (P)Ride në kuadër të “Javës së Diversitetit - 
kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë” 
Tiranë, 13 – 19 maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleanca LGBT, Pro LGBT, Ambasada PINK dhe organizata në 

mbrojtje të të drejtave të  komunitetit LGBTI në Shqipëri 

njoftuan gjithë personat e interesuar për t’iu bashkuar dhe 
në një formë apo në një tjetër, të jepnin kontributin e tyre 

aktivitete dhe në luftën kundër homofobisë në Shqipëri.  

 

Edhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) 

mbështeti dhe njoftoi publikisht palët e interesuara të 

mbështesin moralisht dhe me pjesëmarrjen e tyre në këto 

aktivitete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Java kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë” nisi 
me paradën e 6-të me biçikleta “Tirana Gay (P)Ride” dhe 
vazhdoi me aktivitete të tjera deri në 19 maj 2017. 

Mesazhi i paradës këtë vit është për lirinë dhe për dinjitetin 

e individëve, pavarësisht orientimit seksual apo identitetit 

gjinor. 

 

Në ditët në vijim u zhvilluan: Takime pranë qendrës së 

Aleancës LGBT me aktivistë nga Kosova, Serbia dhe 

Maqedonia; Ndarja e çmimeve “Aleati i Vitit”, ku u shpreh 
mirënjohja për mbështetjen që i është dhënë komunitetit 

LGBT gjatë vitit; Një ekspozitë me punime të anëtarëve dhe 

mbështetësve të komunitetit LGBTI tek Libr’Aria - Parku i 

Liqenit; Konferenca “Aksesi në Drejtësi” në hotel Sheraton; 
Aktiviteti "Të flasim hapur për të drejtat e LGBTI”, i mbajtur 
në Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD); Mbrëmje Gala e 

Bamirësisë “Embrace Diversity, Support Progress” etj.. 
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Trajnim mbi “Të Drejtën e Informimit dhe 
Konsultimit Publik dhe rolin e organizatave të 
shoqërisë civile (OShC) në proces” 
 
Tiranë, 24 maj 2017  

Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave, në 

Kryeministri, në bashkëpunim me si edhe Agjencinë 

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), 

organizuan në “Qendrën për Hapje dhe Dialog, COD”, 
pranë Kryeministrisë, trajnimin mbi “Të Drejtën e 

Informimit dhe Konsultimit Publik dhe rolin e 

organizatave të shoqërisë civile (OShC) në proces”. 
 

Ky është cikli i parë i aktiviteteve me karakter rritje kapacitetesh që Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave, Kryeministri, 

së bashku me AMShC, planifikojnë të ndërmarrin për krijimin e një mjedisi mundësues për shoqërinë civile. 

 

Trajnimi u krye nga znj. Ardita Shehaj dhe znj. Amarilda Xhyheri, 

përfaqësuese të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe 

Mbrojtjen e të Dhënave personale. Trajnimi u fokusua në njohjen e 

pjesëmarrësve me ligjet për të drejtën e informimit si dhe atë të 

njoftimit dhe konsultimit publik. 

 

Më pas u prezantuan mundësi se si OShC mund të përdorin elementë 

të ligjeve për të kërkuar informacion mbi politikat publike dhe/ose të 

përfshihen në proceset e konsultimit të një politike të re që 

institucionet shtetërore kërkojnë të ndërmarrin. 

 

Ky trajnim u ofrua për anëtarët nga OShC të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKShC) në vijim të rritjes së kapaciteteve të 

KKShC-së për të kryer sa më mirë punën parashikuar nga Ligji 119/2015. 

 

Në këtë trajnim morën pjesë edhe përfaqësues nga AMShC dhe disa organizata jo-fitimprurëse. 

 

Komisioneri i të Drejtës së Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale është një organ kolegjial, i cili këshillon Këshillin e 

Ministrave lidhur me politikat publike që impaktojnë veprimtarinë e shoqërisë civile. 

 

Njësia e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave është organi i ngarkuar nga Këshilli i Ministrave, me Vendimin 459/2015, për të 

koordinuar dhe bashkërenduar procesin e krijimit të një mjedisi mundësues për shoqërinë civile. 
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Takim hapës për “Programin Rajonal Mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor” (ReLOaD) 
 
Tiranë, 26 maj 2017 

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë 

Civile (AMSHC), z. Andi Kananaj merr pjesë në takimin hapës 

për “Programin Rajonal Mbi Demokracinë Vendore në 
Ballkanin Perëndimor” (ReLOaD), program i cili financohet 
nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i 

Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në partneritet 

me AMSHC-në, njësi të pushtetit vendor dhe organizata të 

shoqërisë civile. 

Të pranishëm ishin përfaqësues nga Seksioni Politik, 

Ekonomik dhe Informativ të BE-së në Shqipëri, Koordinatori i 

përhershëm i OKB-së dhe përfaqësues i përhershëm i UNDP 

në Shqipëri, organizata të shoqërisë civile etj. 

 

Në fjalën e tij, z. Kananaj theksoi rëndësinë e këtij projekti, 

objektivi i të cilit është të forcojë demokracinë pjesëmarrëse 

dhe procesin e integrimit në BE në vendet e Ballkanit 

Perëndimor, nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile. 

Në vijim të takimit u prezantua “Programi Rajonal Mbi 
Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor” (ReLOaD) 
nga znj. Eglantina Gollaj, Menaxhere e Projektit ReLOaD. 
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AMSHC merr pjesë në zhvillimin e aktiviteteve të Qendrës së Studimeve dhe Zhvillimeve 
(QSZH), në kuadër të Thirrjes 10 
 
1 – 2 qershor 2017 

 

Përfaqësues nga AMSHC, në zbatim të kontratës së financimit me Grant në Thirrjen Nr. 

10, ndërmjet Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) dhe Qendrës së 

Studimeve dhe Zhvillimeve (QSZH) dhe në kuadër të aktiviteteve të parashikuara, 

realizuan takimin e radhës me këtë subjekt. 

 

Realizimi i eventit u mundësua në qytetin e Kuçovës dhe Beratit, ku në zbatim të projektit me titull “Integrimi social i të 
rinjëve dhe grave, në zonat rurale në qytetin e Kuçoves” u shpërndanë materiale informuese në funksion të sensibilizimit të 
mbarë shoqërisë për të drejtat e këtyre dy kategorive. 

 

Impakti i projektit ishte i madh referuar pjesëmarrjes së vullnetarëve në këtë aktivitet, por edhe i qytetarëve të cilët shprehën 

interesin e tyre për marrjen e këtij informacioni. 

  

 

 

 

 

 

AMSHC organizon takime konsultative me aktorë të shoqërisë civile 
 
Qershor – Korrik 2017 

 
Në zbatim të Ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, Agjencia 
për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), ka ndërmarrë iniciativën për të 

realizuar takime konsultative me aktorë të shoqërisë civile përgjatë muajve 

Qershor – Korrik 2017. 

 

Këto takime janë territorialisht gjithëpërfshirëse duke mundësuar edhe dëgjim të 

orientimeve të pjesëmarrësve mbi mënyrën dhe organizimin e proceseve 

administrative dhe vendimmarrëse të Institucionit. 

 

Gjithashtu u zhvilluan edhe monitorime në terren të projekteve të financuara nga 

AMSHC. 

 

Përgjatë muajit qershor janë mbajtur dy takime konsultative, më datë 22 qershor 

2017 në qytetin e Kukësit dhe më 29 qershor 2017 në qytetin e Gjirokastrës. 

 

Takimet e radhës janë më datë 5 korrik 2017 në qytetin e Pogradecit dhe takimi 

përmbyllës më 15 korrik 2017 në Tiranë. 
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Dita Ndërkombëtare e Refugjatëve – SHQIPËRI 
Çelet ekspozita fotografike TRA(S)GUARDI 
 
Tiranë, 29 qershor 2017 
 

Përfaqësues nga AMSHC mori pjesë në eventin artistik të organizuar nga GUS 

Albania, në kuadër të "Edu në Re dhe Netë në Re" për Ditën Ndërkombëtare të 

Refugjatëve. 

Më shumë se një ekspozitë, është një rrëfim fotografik. Një projekt komunikues 

përmes të parit, i cili filloi nga një ide, nga një vëzhgim dhe u konkretizua në 

momentin e shkrepjes.  

 

Një koleksion i përgatitur nga operatorët e Gus-it, jo nga fotografë 

profesionistë: këta mjeshtra të fotografisë, që gjatë punës, kanë analizuar dhe 

deshifruar forma të kulturës dinamike, duke u fokusuar në aspektet sociale dhe 

antropologjike të jetës së përditshme, me qëllimin e vetëm për të ruajtur 

kujtimet.  

GUS “Grupi Solidariteti njerëzor” Guido Puletti filloi të veprojnë në dhjetor 
1993, kur Evropa ishte ende duke u përballur me konfliktin e parë rajonal, atë 

të pas rënies së murit të Berlinit. 

 

Aktiviteti artistik u pasua nga një koncert muzikor të Grupit “TRACK N TRAIN”. 
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Forumi qytetar “Forcimi i Zërit Qytetar përmes Mekanizmave me Pjesëmarrje” 
 
Tiranë, 30 qershor 2017 
 

 
 
Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në forumin për promovimin e praktikave 

të mira për angazhimin qytetar. 

 

“Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim” në kuadër të projektit “Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen”, të mbështetur nga 
UN WOMEN, Qeveria e Suedisë dhe Projekti i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), organizoi forumin 

qytetar “Forcimi i Zërit Qytetar përmes Mekanizmave me Pjesëmarrje”.  
 

Forumi promovoi rëndësinë e nxitjes së angazhimit qytetar në nivel vendor si një mjet për të mbështetur qeverisjen e mirë, 

demokracinë vendore dhe fuqizimin e komunitetit përmes pjesëmarrjes, përgjegjshmërisë dhe vendimmarrjes së 

informuar. 
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Konferencë Rajonale mbi Filantropinë në Ballkanin 
Perëndimor dhe Turqi, të organizuar nga TACSO 
 
Beograd (Serbi), 4 – 6 korrik 2017 
 

Z. Erion Banushi, Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të 

Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Komunikimit, 

në cilësinë e përfaqësuesit të Agjencisë për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC), mori pjesë në Konferencën Rajonale 

“Ta bëjmë të funksionojë: Filantropia në Ballkanin Perëndimor 
dhe Turqi”, të organizuar nga TACSO, e cila u mbajt në 
Beograd, Serbi nga data 4 – 6 korrik 2017.  

 

Objektivat e këtij eventi ishin diskutimi i zhvillimit të 

përgjegjësisë sociale dhe filantropisë në rajon, duke theksuar 

praktikat e mira dhe mënyrat për të forcuar filantropinë; si 

dhe rritja e kapaciteteve të OShC-ve për të përdorur 

filantropinë si një mjet për të arritur qëndrueshmëri më të 

madhe financiare dhe organizative. 
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AMSHC vijon me organizimin e takimeve 
konsultative me aktorë të shoqërisë 
civile 
 
Qershor – Korrik 2017 
 

Në zbatim të Ligjit Nr. 146/2014 “Për 
Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, Agjencia 
për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC), 

ka ndërmarrë iniciativën për të realizuar 

takime konsultative me aktorë të shoqërisë 

civile përgjatë muajve Qershor – Korrik 2017. 

 

Këto takime janë territorialisht 

gjithëpërfshirëse duke mundësuar edhe 

dëgjim të orientimeve të pjesëmarrësve mbi 

mënyrën dhe organizimin e proceseve 

administrative dhe vendimmarrëse të 

Institucionit; përgatitja e PBA-së, faza e dytë 

përsa i përket përcaktimit të produkteve, 

fushave të zbatimit të projekteve të 

financuara dhe që do të financohen. 

 

Gjithashtu u zhvilluan edhe monitorime në 

terren të projekteve të financuara nga 

AMSHC. 

 

Përgjatë muajit qershor janë mbajtur dy 

takime konsultative, e para më datë 22 

qershor 2017 në qytetin e Kukësit dhe më 29 

qershor 2017 në qytetin e Gjirokastrës, 

ndërsa takimet e radhës u mbajtën më datë 

5 korrik 2017 në qytetin e Pogradecit dhe 

takimi përmbyllës më 15 korrik 2017 në 

Tiranë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Datë 05.07.2017 - Pogradec 

  Datë 15.07.2017 - Tiranë 

  Datë 05.07.2017 - Pogradec 

  Datë 15.07.2017 - Tiranë 

  Datë 15.07.2017 - Tiranë 
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Ditë trajnimi në Fondacionin Down Syndrome Albania 
 

Tiranë, 5 korrik 2017 

Ditë trajnimi në Fondacionin Down Syndrome Albania, në kudër të zhvillimit të Projektit 

“Më mbështet, më zhvillo, më drejto për një jetë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse - 2”, 

i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC). 

 

 

 

 
Takim i Komitetit të Përbashkët Monitorues të IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 – 2020 
 
Korçë, 14 korrik 2017 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC) marrin pjesë në takimin e tretë të Komitetit të 

Përbashkët Monitorues (JMC), në kuadër të të projektit 

Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014-2020”, i cili u mbajt në 
ambjentet e "Life Gallery Hotel" në qytetin e Korçës. 

 

Çështja kryesore kishte të bënte me miratimin e rezultateve të 

fazës së dytë të procedurës së vlerësimit dhe përzgjedhjen e 

projekteve që do të financohen në kuadër të Thirrjes së Dytë 

për Propozime të Zakonshme të Projektit. 

 

Vendimi i këtij Komiteti është i përkohshëm. 

Përfituesit kryesorë do të informohen nëpërmjet postës 

elektronike në lidhje me rezultatet e vlerësimit sipas vendimit 

të KPM-së dhe mbi të drejtën e tyre për parashtrimin e 

ankesave zyrtare. 

Pas përfundimit të kësaj procedure, rezultatet përfundimtare 

do të shpallen në faqen e internetit të Programit. 
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Raport i DSA "Situata e shërbimeve për individët me sindromën Down" 
 
Tiranë, 14 korrik 2017 

Përfaqësuese nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në takimin përmbyllës të organizuar nga 

Fondacioni Down Syndrome Albania (DSA) në kuadër të projektit me titull "Më mbështet, më zhvillo, më drejto ndaj një jetë të 

pavarur dhe gjithëpërfshirëse - 2", projekt i financuar nga AMSHC dhe bashkëpunimit me Shërbimin Social Shtetëror. 

 

Takimi përmbyllës u mbajt në ambjentet e Hotel Tirana International, ku DSA paraqiti për të pranishtmit objektivat kryesorë të 

projektit dhe prezantoi shkurtimisht "Raportin mbi shërbimet për sindromën Down”. 
 

Raporti paraqet një panoramë të situatës së përgithshme të shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit me sindromën Down në 16 

qytete të Shqipërisë. 

 

Përgjatë periudhës Dhjetor 2015 - Qershor 2016 ekipi lëvizës i DSA realizoi takime periodike në Kukës, Peshkopi, Pukë, Burrel, 

Lezhë, Fier, Fushë - Krujë, Librazhd, Tepelenë, Përmet, Gjirokastër, Durrës, ndërsa përgjatë periudhës Nëntor 2016 - Qershor 2017 

u vizituan qytetet e Korçës, Vlorës, Beratit dhe Shkodrës. 
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Ditës informuese mbi Thirrjen për propozime nga GIZ-ProSEED & AZHR 2 
 
Tiranë, 24 korrik 2017 

 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në 

kuadër të Ditës informuese - Thirrje për 

propozime “Pjesëmarrja sociale e të rinjve në 
nevojë dhe minoriteteve”, të organizuar nga 
GIZ-ProSEED së bashku me Agjencinë për 

Zhvillim Rajonal 2 Dibër – Durrës – Tiranë. 

 

Qëllimi i këtij takimi është që të informojë 

dhe prezantojë tek OJF-të lokale objektivin, 

procedurat dhe kërkesat e kësaj thirrje si dhe 

të nxisë pjesëmarrjen e tyre aktive në 

aplikim. 
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AMSHC merr pjesë në pritje me rastin 
e Ditës Kombëtare të Zvicrës 
 
Tiranë, 27 korrik 2017 

 
 
 
 

Dita Kombëtare Zvicerane u festua në 

Ambasadën e Zvicrës me të ftuar, 

përfaqësues nga qeveria, biznesi dhe 

shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare 

dhe misionet diplomatike.  

 

Ambasadori zviceran Christoph Graf 

theksoi se viti 2017 shënon një vit të 

veçantë për miqësinë zvicerano-shqiptare. 

25 vjet më parë, në gusht 1992 u hap 

Ambasada Zvicerane në Tiranë. Ky ishte 

fillimi i një shkëmbimi intensiv dhe në 

rritje, bashkëpunimi dhe partneriteti. 

Zvicra ka mbështetur Shqipërinë në rrugën 

e saj drejt integrimit evropian që nga vitet 

'90 dhe investon më shumë se 20 milionë 

franga zvicerane në vit për të përmirësuar 

demokracinë, punësimin, infrastrukturën 

dhe shëndetin. 

 

Pjesë e pritjes ishte gjithashtu një 

performancë e muzikës live të xhazit nga 

grupi zviceran Thomas Lüthi Trio. 
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AMSHC merr pjesë në një sesion edukues, në kuadër të Thirrjes 10 
 
Gjirokastër, 29 gusht 2017 

 
Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në një sesion 

edukues të organizuar nga “Instituti i Europës 
Juglindore për Kontratën Shoqërore”, si pjesë e 
implementimit të projektit “Përmirësimi i cilësisë së 
jetës së grave të varfëra ose të papuna dhe i 

kontributit të tyre në familje dhe komunitet” të këtij 
instituti. 

 

Ky projekt mbështetet financiarisht nga Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në kuadër të 

Thirrjes Nr. 10. 
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DEKLARATË PËR SHTYP 
Tiranë, 31 gusht 2017 

 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC) dënon 

ashpër aktin e vrasjes së gjyqtares Fildes Hafizi. 

 

Ky lajm shokues, ka ngacmuar dhe prekur zemrat e të gjithë 

shoqërisë shqiptare duke ju kujtuar se raste të tilla dhune janë 

të papranueshme. 

 

Një grua, nënë, gjyqtare, mike e mirë dhe e dashur, humb jetën 

barbarisht nga manifestimi i dhunës mizore. 

 

AMShC mbështet fort sjelljen etike qytetare në tërësi e në 

veçanti, në raport me gruan e cila mbart në vetëvete përcjellje 

normash etike qytetare. 

 

AMShC i shpreh ngushëllime të sinqerta familjarëve të 

viktimës duke inkurajuar gjykatën shqiptare të vërë para 

drejtësisë autorin e krimit. 

Agjencia për Mbështetjen 

e Shoqërisë Civile 
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Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizon panel debate 

mbi gjetjet e indeksit të qëndueshmërisë së OSHC-ve 2016 
 

Tiranë, 11 shtator 2017 
 

Përfaqësuesi nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC), z. Erion Banushi – Përgjegjës i Sektorit - Zhvillimi i 

Projekteve, mori pjesë në panelin e debatit mbi sfidat e shoqërisë 

civile, të organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim 

(IDM), aktivitet i cili u mbajt në ambjentet e Rogner Hotel, në 

Tiranë. 

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi gjetjet e 

Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve për Europën qendrore e 

lindore dhe Euroazinë - Raporti për Shqipërinë 2016. 

 

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OShC-ve ka ndjekur statusin dhe 

tendencat e zhvillimit të shoqrisë civile në 29 vende për 20 vjet. Ky 

indeks analizon mjedisin e përgjithshëm mundësues për shoqërinë 

civile duke u fokusuar tek mjedisi ligjor, kapaciteti organizativ, 

qëndrueshmëria financiare, advokimi, ofrimi i shërbimeve, 

infrastruktura dhe imazhi publik. 

 

Në këtë aktivitet morën pjesë ekspertë panelistë e përfaqësues nga 

organizat e shoqërisë civile, të cilët diskutuan mbi tendencat, 

sukseset, si edhe sfidat për shoqërinë civile në Shqipëri. 

 

Tiranë, 7 shtator 2017 

Anëtarë të shoqërisë civile të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC) zhvilluan një takim 

pune, i cili u mbajt në ambjentet e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. 
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Takimi i 8-të i Komitetit të Stabilizimit dhe Asociimit Shqipëri-BE 
 
Bruksel, 4 tetor 2017 

 

U zhvillua në Bruksel, takimi i 8-të i Komitetit të Stabilizimit 

dhe Asociimit (SA) mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, i 

cili u drejtua bashkërisht nga znj. Genoveva Ruiz Calavera, 

Drejtore për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e 

Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe 

Negociatat e Zgjerimit në Komisionin Evropian dhe znj. 

Eralda Cani, Zëvendës Ministre për Evropën dhe Punët e 

Jashtme e Shqipërisë. 

 

Të ftuar në këtë takim për Agjencinë për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC) ishin z. Andi Kananaj, Drejtori 

Ekzekutiv dhe z. Erion Banushi, Përgjegjës i Sektorit të 

Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe 

Komunikimit. 

 

Komiteti SA vlerësoi zhvillimet më të rëndësishme të vitit të 

kaluar në fushat e shtetit ligjor, reformës së administratës 

publike, tregtisë, zhvillimit ekonomik, bujqësisë dhe 

peshkimit, industrisë, tregut të brendshëm, shoqërisë së 

informacionit, politikave sociale, transportit, energjisë dhe 

mjedisit. Gjithashtu u rishikua gjendja në lidhje me zbatimin 

e asistencës financiare të BE-së.  

 

Komisioni Evropian përshëndeti progresin pozitiv të 

deritanishëm në të gjitha fushat dhe nënvizoi nevojën për të 

parë rezultate të prekshme, veçanërisht në reformën e 

drejtësisë dhe në procesin e vetingut të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve si dhe për të vijuar progresin në të gjitha 

përparësitë kyçe, përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe 

krimit të organizuar, përfshirë kultivimin dhe trafikimin e 

kanabisit, reformën e administratës publike dhe të drejtat 

themelore. 

 

Përveç pesë përparësive kyçe Komisioni Evropian theksoi se ka 

edhe çështje të tjera me rëndësi që duhen trajtuar. Në veçanti, 

Komisioni njohu angazhimin e autoriteteve shqiptare për 

trajtimin e fenomenit të aplikimeve të pabaza për azil në 

shtetet anëtare të BE-së dhe i nxiti ato të ndjekin një vijimësi 

të qëndrueshme përpjekjesh për trajtimin e çështjes.  

 

Komisioni Evropian rikujtoi se bashkëpunimi rajonal dhe 

marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë një pjesë thelbësore e 

progresit të Shqipërisë në udhën drejt integrimit evropian. 

 

U theksua roli i Shqipërisë si partner strategjik i BE-së, si dhe u 

vu pozitivisht në dukje përafrimi i plotë dhe i vazhdueshëm me 

politikën e jashtme dhe të sigurisë së përbashkët të BE-së. 
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Tryezë e rrumbullakët mbi vetëpunësimin e të rinjve 
 
Tiranë, 11 tetor 2017 
 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC) morën pjesë në një tryezë e rrumbullakët, e cila u 

mbaj në ambjentet e Hotel Tirana International, në kuadër 

të projektit “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe 
Alternativat: Guida e Vetëpunësimit”, implementuar nga 
“Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM)”. Ky 
projekt mbështetet nga Agjencia për Mbështetjen e 

Shoqërisë Civile (AMSHC). 

Në këtë tryezë u paraqit një analizë e detajuar të situatës aktuale e punësimit të të rinjve në Shqipëri, pengesat dhe mundësitë 

reale që ata kanë si dhe në prezantimin e Manualit të Vetëpunësimit, i cili trajton në një gjuhë të thjeshtë hapat që duhet të 

ndërmerren për hapjen e një biznesi nga një i ri me ambicie vetëpunësimin. 

Paneli i këtij aktiviteti përbëhej nga akademikë dhe ekspertë të shquar si, Prof. Dr. Arben Malaj; Prof. Dr. Adrian Civici; Dr. Kosta 

Barjaba dhe Dr. Ledjon Shahini, përfaqësues të AMSHC-së, përfaqësues nga grupe të ndryshme interesi si dhe veçanërisht të rinj të 

cilët janë në procesin e studimeve të larta dhe të atyre të sapodiplomuar, që janë aktualisht në procesin e kërkimit të një pune. 

Në pjesën e fundit të aktivitetit u diskutua ndërmjet pjesëmarrësve dhe ekspertëve mbi mundësinë për ta bërë të aksesueshëm 

informacionin për të gjithë dhe u shprehën vlerësimet për studimin e bërë nga IPPM si nga ana e të ftuarëve, ashtu edhe nga ana e 

përfaqësuesve të AMSHC-së. 

 

 

 

 

 

Trajnim i të rinjve mbi “Ligjin për njoftimin dhe 
konsultimin publik” 
 
Shkodër, 26 tetor 2017 

 

Në kuadër të projektit "Rinia Guxon", mbështetur nga Agjencia 

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Shoqata 

"Intelektualët e rinj, Shpresë" organizoi trajnimin mbi "Ligjin për 

njoftimin dhe konsultimin publik" për përfaqësues të shoqërisë 

civile, studentë të Fakutetit Juridik, të sapodiplimuar si dhe 

përfaqësues të institucioneve publike, ku pati një pjesëmarrje të 

gjerë. 

 

Në përfundimi të mbylljes së ciklit të tranjmeve u shpërndanë 

dhe çertifikatat e pjesëmarrjes. 
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Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane dëgjesë mbi 
vetëpunësimin 
 
Vlorë, 25 tetor 2017 
 

Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane organizon një dëgjesë me 

Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Vlorë mbi statusin e punës 

dhe të vetëpunësimit në Shqipëri, në kudër të implementimit të projektit 

“Përmirësimi i politikave për kyçjen e të rinjëve dhe grupeve të 
margjinalizuara në tregun e punës”. Ky projekt mbështetet nga Agjencia 
për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum i Shoqatave Mjedisore “Festivali Mjedisor në 
Shqipëri dhe kuadri mjedisor” 
 
Tiranë, 27 tetor 2017 
 

Përfaqësues nga Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC) mori pjesë në forumin e 

shoqatave mjedisore, i cili u mbajt 

në ambjentet Muzeut Historik 

Kombëtar, në Tiranë. 

 

 

Temat kryesore e diskutimit ishin situata e mjedisit; rruga 

shqiptare drejt integrimit në BE; sfidat kryesore dhe roli i 

shoqërisë civile në këtë drejtim. 

 

Me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile u diskutua 

për sfidat e mundësitë ndër vite të filmit dokumentar mjedisor 

në Shqipëri dhe planet për të ardhmen, risitë dhe ide të reja në 

kuadër të EFFA 2018. 
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25 tetor 2017 – Shfaqja e filmit “La grande monnezza - Life by the land eld”, në sheshin “Shtraus” – Tiranë 

Edicioni i Pestë i Festivalit të Filmit Mjedisor – Shqipëri (EFFA 2017) 
24 – 28 tetor 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delegacioni i Bashkimit Evropian bashkëfinancon këtë aktivitet në kontekstin më të 

gjerë të mbështetjes për pranimin e Shqipërisë në BE dhe nevojën për të 

harmonizuar legjislacionin dhe praktikat e saj me standardet e BE-së; Ministria e 

Turizmit dhe Mjedisit është pjesë e organizimit të këtij eventi, ndërsa Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve 

Urbane (URI) organizojnë shfaqjen e filmave në sheshet më karakteristike të Tiranës. 

 

Ceremonia e hapjes së EFFA 2017, u mbajt në Tiranë në ambientin piktoresk të 

Pazarit të Ri, më 24 tetor 2017, në orën 18:00. Fjala përshëndetëse nga znj. Zana 

Vokopola, Drejtore Ekzekutive (URI); z. Blendi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit; 

z. Mihallaq Qirjo, Drejtor i REC Shqipëri; z. Xhemal Mato, President i Jurisë. Në vijim u 

shfaq filmi me metrazh të shkurtër “Lake of Apples” dhe në mbyllje u organizua një 

koktej. 

 

Ditët në vazhdim në bashkëpunim me aktivistë dhe organizata të ndryshme u shfaqën në shumë qyete të vendit filmat e tjerë të 

përzgjdhur. 

 

Për shpërndarje më mirë të qëllimit të festivalit edhe me komunitetin lokal, gjatë këtyre ditëve, në datat 25, 26 dhe 27 tetor 2017 

edhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) transmetoi në mbrëmje për publikun filmat e përzgjedhur, në sheshet 

“Shtraus”, “Demokracia” dhe “Garibaldi” në qytetin e Tiranës. 
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26 tetor 2017 – Shfaqja e filmit “Eat, Grow, Love”, në sheshin “Demokracia”, Qyteti Studenti – Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 tetor 2017 – Shfaqja e filmit “The tortoise and the tapir”, në sheshin “Garibaldi” – Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Në mbrëmjen e datës 28 tetor 2017, në ambjentet e 

Qendrën Multifunksionale “TEN”, u organiza mbyllja e 
festivalit dhe ndarja e çmimeve për filmat më të mirë: 

 

1. Filmi më të mirë me metrazh të gjatë: 

"Sea of Life", nga regjisorja kanadeze Julia 

Burnes. 

 

2. Filmi më të mirë me metrazh të shkurtër: "Lake 

of Apples", nga regjisorët maqedonas Ljubo 

Stefanov dhe Tamara Kotevska. 

 

3. Filmi më i mirë studentor: "Patok Lagoon - a 

Paradise to protect" (dokumentar i shkurtër), 

nga regjisori shqiptar Endrit Zemanaj. 
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Më pas për të ftuarit u organizua një koktej me muzikë Live. 
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Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) nisi sot me nënshkrimin e 
Memorandumit të Mirëkuptimit mes 12 bashkive 
 
Tiranë, 1 nëntor 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë 

Civile (AMSHC), z. Andi Kananaj merr pjesë në ceremoninë e 

nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes 12 

bashkive me partner zbatues UNDP Albania, në kuadër të 

Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin 

Perëndimor (ReLOaD) i financuar nga BE. 

 

Rreth 100 organizata të shoqërisë civile do të përfitojnë nga 

një skemë granti prej 1.2 milionë Euro për Shqipërinë. 

Projektet e financuara do të ndihmojnë për zbatimin e 

strategjive vendore të zhvillimit që përmirësojnë cilësinë e 

jetës për qytetarët që jetojnë në këto bashki dhe nxisin 

pjesëmarrjen dhe llogaridhënien. 

 

Ambasadorja e BE-së Romana Vlahutin u shpreh se kjo do të 

ketë një ndikim të vërtetë mbi jetët e njerëzve, nëpërmjet 

organizatave të shoqërisë civile që punojnë së bashku me 

bashkitë për të siguruar shërbime më të mira, si dhe më të 

shënjestruara dhe më përfshirëse për qytetarët. 
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Takim pune i anëtarve të shoqërisë civile të KKSHC-së me përfaqësues 
nga Kryeministria dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian 
 
Tiranë, 3 nëntor 2017 

 

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë 

Civile (AMSHC), z. Andi Kananaj mori pjesë në takim pune 

me anëtarë të shoqërisë civile të Këshillit Kombëtar për 

Shoqërinë Civile (KKSHC), përfaqësuesin e Kryeministrisë z. Ergis SEFA 

dhe përfaqësuesen e Delegacionit të Bashkimit Europian, 

znj. Enkelejda Lopari, i cili u mbajt në ambjentet e EU Info Centre – Tiranë. 

 

 

Qëllimi i takimit ka të bëjë me asistencën teknike nga BE për Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile, për disa masa në Udhërrëyes 

përfshirë mbështetje në disa fusha si: 

 

 Rishikimin afatmesëm të Udhërrëfyesit dhe hartimin e një plani të detajuar me tregues, buxhet dhe 

kornizë monitorimi për Udhërrëfyesin 

 Mbështetje e organizatave të Këshillit Kombëtar në punë për t’u organizuar si një platformë si dhe 
për të punuar rreth prioriteteve sipas fushave 

 Rekomandime dhe sugjerime për Kornizën ligjore dhe financare për shoqerinë civile 

 Një vlerësim për mundësinë e një baze të të dhënave për shoqërine civile 

 
 

Kjo asistencë është një mundësi për të mbështetur Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile, veçanërisht anëtarët e shoqërisë civile 

për të hartuar prioritet lidhur me tre fushat përkatëse të veprimit si dhe për t’i paraqitur në mbledhjen e Këshillit. 
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Eventi përmbyllës i TACSO Albania 
“8 vjet histori suksesi” 
 
Tiranë, 9 nëntor 2017 

 
Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), 

z. Andi Kananaj mori pjesë në eventin përmbyllës të TACSO Albania – “8 
vjet histori suksesi”, i cili u mbajt në ambjetet e Qendrës së Informimit e 
Bashkimit Evropian – Tiranë. 

 

Në kuadër të këtij eventi, u organizuan sesione të ndryshme mbi 

asistencën e TACSO-s dhe mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile si 

dhe prezantimin e Raportit të Vlerësimit Afatmesëm të IPA/CSF dhe 

Raportit “Traffic Lights” për Shqipërinë 2017. 
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Ngrihet "Rrjeti i organizatave të pacientëve me sëmundje kronike" 
 
Tiranë, 14 nëntor 2017 

Përfaqësuese nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

(AMSHC) mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga shoqata të 

pacientëve me sëmundje kronike, i cili u mbajt në ambjentet e 

Hotel “Xheko Imperial”. 
 

Të ftuar të tjerë ishin përfaqësues nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale; Fondi i Sigurimeve 

Shëndetësore; Komiteti Shqiptar i Helsinkit; UNFPA; USAID etj. 

 

 Fjalën e hapjes dhe prezantimin e objektivave të punëtorisë e 

mbajti z. Genci Pasko. 

Shtatë shoqata të pacientëve me sëmundje kronike, të cilat 

përfaqësojnë së paku 300,000 qytetarë u bashkuan dhe 

ngritën “Rrjetin e organizatave të pacientëve me sëmundje 
kronike” duke shtuar dhe bashkërenduar përpjekjet për 
mbrojtjen e të drejtave të tyre. 

 

Ngritja e këtij rrjeti po mbështetet nga projekti “Shëndet për 
të gjithë” si pjesë e financimeve të Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim. 

  

 

 

 

AMSHC zhvillon takime konsultative me shoqërinë civile 
 

Nëntor 2017 

 
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) në kuadër të shpalljes së Thirrjes së radhës zhvilloi përgjatë muajit Nëntor 

disa takime konsultative me qëllim marrjen e sugjerimeve mbi përcaktimin e prioriteteve të thirrjes nga organizata të shoqërisë 

civile.Takimet konsultative u zhvilluan në qytetet Gjirokastër, Korçë, Fier, Pukë, Kukës, Bajram Curri, Durrës dhe Shkodër, 

përkatësisht në datat 2, 8, 10, 15, 17, 22, 27 dhe 30 nëntor 2017. 

 

Pjesëmarrësit vlerësuan iniciativën e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile si një instrument të rëndësishëm i dialogut 

midis shoqërisë civile dhe institucioneve. 

 

Referuar vlerësimit të gjendjes reale ku ndodhet sektori i shoqërisë pjesëmarrësit dhanë sugjerimet mbi përcaktimin e prioriteteve 

të thirrjes së radhës, si vijon: 
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1. Thirrja të jetë e orientuar sipas objektit  të veprimit të OJF-ve ku shihet me 

interes: integrimi i të rinjve, mbrojtja e mjedisit; edukimi i vet shoqërisë 

civile; 

2. Rritja e kapaciteteve te grupeve, organizatave që kanë si mision të tyre 

shërbimet sociale, kryesisht dhënie e ndihmes per personat e vetmuar; 

3. E drejta e informimit, akses në drejtësi, ndjekjen e strategjive për përfshirjen 

e të rinjve në qeverisje, transparenca buxhetore e institucioneve publike; 

4. Fuqizimi strukturave përfaqësuese rinore nëpërmjet hartimit të planit 

kombëtar; 

5. Vënia e theksit për projekte të natyrës së shërbimeve sociale duke ju 

referuar kartës sociale; 

6. Rritja e kujdesit për shtresat vunerabël dhe ato në nevojë; 

7. Fuqizimi i shoqatave të reja dhe rritja e kapaciteteve të tyre; 

8. Nxitja e vullnetarizmit; stimulimi i fuqizimit të këtij aspekti të rëndësishëm 

të shoqërisë; 

9. Më shumë vëmendje ndaj personave me aftësi të kufizuar duke iu 

mundësuar mjete të domosdoshme për të lehtësuar jetën e tyre; 

10. Mbështetje më të madhe për projekte në fushën e të drejtave të njeriut, 

specifikisht të fëmijëve dhe grave të zonave rurale; 

11. Rritja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit të 

shoqërisë civile në kuadër të përmirësimit të legjislacionit dhe vënies në 

zbatim të projekteve të ndryshme; 

12. Çështjet mjedisore duke mbrojtur habitatet natyrore, zhvillimin e bujqësisë 

dhe rrjedhimisht krijimin e një mjedisi për zhvillimin e mëtejshëm të 

blegtorisë; 

13. Një formë e rëndësishme në realizimin dhe  promovimin e turizmit të lidhur 

pandashmërisht me mjedisin është trajnimi në lidhje me  mbrojtjen dhe  

njohjen  e guidave dhe destinacioneve të reja turistike; 

14. Promovimi i llojeve të reja (jo tradicionale) të turizmit në Shqipëri si edhe 

sporteve ujore dhe tokësore duke pasur parasysh natyrën dhe mjedisin 

mundësues të vendit tonë; 

15. Trajnime për mjeshtëri tradicionale që janë në rrezik zhdukjeje, psh 

gurgdhëndës, drugdhëndës, mjeshtër restaurator të shtëpive karakteristike; 

16. Shendetësia, nëpermjet implementimit të projekteve që ruajnë dhe japin 

informacione në lidhje me shëndetin fizik dhe mendor, duke u fokusuar tek 

gratë dhe të rinjtë; 

17. Më tepër mbështetje lidhur me çështjet e përfaqësimit të minoriteteve, si 

(rome, egjyptjan, LGBT, etj) 

Bajram Curri – 22.11.2017 

Durrës – 27.11.2017 

Kukës – 17.11.2017 

Shkodër – 30.11.2017 

Korçë – 08.11.2017 

Gjirokastër – 02.11.2017 

Fier – 10.11.2017 

Pukë – 15.11.2017 
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Rinia shqiptare: “Fund Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave” 
 
Tiranë, 8 dhjetor 2017 

 

Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, z. Andi Kananaj merr 

pjesë në aktivitetin “Rinia shqiptare: Fund Dhunës ndaj 
Grave dhe Vajzave”, i organizua nga Qendra "Aleanca 
Gjinore për Zhvillim" në kuadër të Ditës Kombëtare së 

Rinisë, i cili u mbajt në ambjentet e Qendrës Rinore të 

Tiranës. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin të rinjtë e 

shkollave të mesme të disa qyteteve të Shqipërisë; 

përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale; Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë si dhe 

Ambasada e Suedisë në Tiranë. 

 

Gjatë aktivitetit u shfaq dokumentari kundër dhunës dhe 

trafikimit të vajzave, i përgatitur nga të rinjtë e shkollës 

së mesme "Petro Nini Luarasi" si dhe u shpërndanë 

dhurata dhe çertifikata vlerësimi për disa nga nxënësit 

pjesëmarrës. 

 

 
 

 

Konsultime publike mbi rishikimin e “Udhërrëfyesit” për politikën e Qeverisë drejt një mjedisi më të përshtatshëm 
për zhvillimin e shoqërisë civile 
 
Dhjetor 2017 
 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Zyra e 

Kryeministrit dhe ekipi i asistencës teknike të BE-së për promovimin e 

mjedisit mundësues për shoqërinë civile në bashkëpunim të ngushtë me 

Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC) organizuan konsultime 

publike përfaqësues të shoqërisë civile në qytetet: Tiranë, Vlorë, Shkodër 

dhe Korçë, përkatësisht në datat 4, 6, 11 dhe 13 Dhjetor 2017. 

 

Udhërrëfyesi konsiderohet nga Qeveria e Shqipërisë, ashtu edhe nga Delegacioni i Bashkimit Evropian, një dokument udhëzues për 

zhvillimin e shoqërisë civile. Ai reflekton përpjekjet e Qeverisë për krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi që lejon shoqërinë civile të 

realizojë misionin e saj dhe të arrijë ndikim të qëndrueshëm në një mënyrë efektive. 

 

Këto konsultime synojnë të shqyrtojnë përmbajtjen dhe fushat prioritare të përcaktuara fillimisht në Udhërrëfyesi, në nëntor 

2014. Gjithashtu, mbledhjen e pikëpamjeve dhe propozimeve të shoqërisë civile mbi përmirësimin e dokumentit, implementimin e 

tij dhe kornizën e monitorimit. 
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Tiranë – 04.12.2017 

 

Vlorë – 06.12.2017  
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Shkodër – 11.12.2017 

Korçë – 13.12.2017 
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Partnerët Shqipëri prezantoi Raportin për Shqipërinë 2016-2017 “Monitorimi i të drejtës për tubime paqësore” 
 
Tiranë, 15 dhjetor 2017 

 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), mori pjesë në një takim i 

organizuar nga Partnerët Shqipëri, ku u prezantua Raporti për Shqipërinë 2016-2017 “Monitorimi 
i të drejtës për tubime paqësore”, i cili u mbajt në ambjentet e Hotel Diplomat. 

 

Në praninë e përfaqësuesve të institucioneve përgjegjëse për garantimin e ushtrimit të lirisë për 

tubime paqësore, si Policia e Shtetit dhe pushteti vendor, si dhe ekspertë nga shoqëria civile, u 

diskutuan probleme që ndeshen në praktikë sa i përket organizimit të tubimeve, si nga ana e 

organizatorëve ashtu edhe nga ana e autoriteteve shtetërore. 

 

Në takim u paraqitën edhe rekomandime për iniciativa advokuese që duhet të ndërmerren për të 

adresuar problematikat në kuadrin ligjor dhe praktikën e ushtrimit të së drejtës për tubime 

paqësore. 

 

Raporti u hartua nga Partnerët Shqipëri dhe konsiston në analizën e kuadrit ligjor, monitorimin e 

zbatimit të tij në praktikë, studimin e të dhënave si dhe konsultime me organizata dhe ekspertë 

në fushën e të drejtës dhe lirisë për tubime paqësore. 
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Nis konsultimi on-line për “Udhërrëfyesin” 

19 dhjetor 2017 

Zyra e Kryeministrit dhe ekipi i asistencës teknike të BE-së për promovimin e mjedisit mundësues për shoqërinë civile, 

fton organizatat e shoqërisë civile të japin kontributin e tyre përmes një procesi konsultimi publik online. 

 
Konsultimi online do të jetë i hapur deri me datë 25 Janar 2018, në adresën www.amshc.gov.al 

 
Sugjerimet do të jenë vendimtare jo vetëm për të përmirësuar dokumentin, por edhe për të mbështetur Qeverinë 

Shqiptare dhe institucionet e saj në zbatimin e veprimeve specifike të lidhura me krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm 

për ju - aktorët dhe organizatat e shoqërisë civile për t'i shërbyer më mirë të mirës publike. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konferencë ndërkombëtare - “Standardi EITI”, rrit transparencën dhe nxit 
investimet e huaja 
 
Tiranë, 20 - 21 dhjetor 2017 

Përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë 

në konferencën ndërkombëtare me temë “Taksat dhe kuadri ligjor i industrive 
nxjerrëse - rasti i Shqipërisë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare”, e cila u 
organizua nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Nismën 

për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI), e cila u mbajt në ambjentet e Hotel 

Rogner. 

 

Në këtë konferencë ndërkombëtare ishin të pranishëm Zëvendësministri i 

Infrastrukturës dhe Energjisë z. Enis Aliko; Drejtori i Sekretariatit Kombëtar Shqiptar 

të Iniciativës Globale për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse z. Ardit Kamberi; 

Drejtoresha e Bankës Botërore në Tiranë znj. Maryam Salim; Përfaqësues të 

Ambasadës Amerikane në Tiranë si dhe Drejtori i Kabinetit të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë z. Ervin Mete. 

 

Gjithashtu, në këtë konferencë morën 

pjesë shumë përfaqësues të Partnerëve 

Ndërkombëtarë, Institucioneve Financia-

re, Ekspertë Ndërkombëtarë në fushën 

fiskale dhe legale, përfaqësues të 

Instutucioneve Qendrore, Përfaqësues 

nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, 

Përfaqësues të Biznesit kryesisht të 

Industrive Nxjerrëse, përfaqësues të 

Shoqerisë Civile si dhe anëtarët e MSG të 

Sekretariatit EITI. 

 

“Standardi EITI”, inkurajon shtetet 
zbatuese, në zhvillimin e sistemeve 

ekzistuese të raportimit për mbledhjen e 

të dhënave, duke i ofruar këto të dhëna si 

më koherente, të besueshme dhe më të 

dobishme. 

 

Krahas transparencës, prioritetet është 

orientimi drejt një zhvillimi të 

qëndrueshëm ekonomik të vendeve. 

 

Eventi u shoqerua edhe me një Ekspozite 

Fotografike, në të cilën u evidentuan 

shumë aspekte dhe pamje nga aktiviteti 

në sektorët Minerarë, Hidrokarbur dhe 

Elektro-Energjitik në Shqipëri.  
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Qendra “Res Publica” prezanton të dhënat kryesore nga studimi rreth efekteve te ligjit “Mbi të Drejtën e Informimit” 
 
Tiranë, 21 dhjetor 2017 
 

Përfaqësues nga Agjencia për 

Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) 

morën pjesë në një tryezë të rrumbullakët 

me përfaqësues nga Komisioneri për të 

Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, Civil Rights Difenders, 

Avokati i Popullit, gazetarë, ekspertë dhe 

shoqëria civile. 

 

Ky aktivitet u organizua nga Qendra “Res 
Publica” dhe u mbajt në ambjentet  Hotel 
Xheko Imperial. 

 

Aktiviteti u përshëndet nga z. Dorian 

Matlija, drejtor ekzekutiv i Qendrës “Res 
Publica” si dhe znj. Vasilika Laçi, 
përfaqësuese e Civil Rights Difenders, 

Albania.  

Gjatë këtij aktiviteti u diskutua lidhur 

me efektet e ligjit “Mbi të Drejtën e 
Informimit”, progresi i arritur në 
zbatimin e këtij ligji si dhe mangësitë e 

vërejtura gjatë implementimit të tij, 

bazuar mbi gjetjet dhe rekomandimet 

e një punimi kërkimor të përgatitur 

nga Qendra “Res Publica”, me 
mbështetjen e Civil Rights Difenders, 

sponsorizuar nga Mbretëria e Suedisë.  

 

Debati i hapur i pjesëmarrësve pati si 

qëllim analizimin e efiçencës së këtij 

ligji, reagimin dhe transparencën pro-

aktive te institucioneve për pyetjet e 

ardhura nga publiku, analizimin e të 

dhënave nga veprimtaria e Komisionit 

për të Drejtën e Informimit, roli i 

Avokatit të Popullit etj, me synim 

implementimin e modeleve më të mira 

për zhvillim dhe demokraci.  

 

Të pranishmit vlerësuan raportin e 

përgatitur nga Qendra “Res Publica” 
për të studiuar efektet e këtij ligji mjaft 

të rëndësishme dhe theksuan se është 

e nevojshme që problemet që mund të 

jenë shfaqur pas zbatimit të tij të 

trajtohen me vëmendjen e duhur dhe 

me përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe 

ekspertëve të shoqërisë. 

 

Në mbyllje të takimit u dhanë një sërë 

rekomandimesh nga ekspertë dhe 

përfaqësues të grupeve të interesit. 
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Zhvillohet Mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC) 
 
Tiranë, 26 dhjetor 2017 

 

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) organizoi Mbledhjen e Këshillit 

Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC), e cila u mbajt në ambjentet e Qendrës për Hapje 

dhe Dialog (COD). 

 

Mbledhjen e drejtoi znj. Ogerta Manastirliu, Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale, në cilësinë e Kryetares së Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile. Gjithashtu 

morën pjesë përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile e donatorë të huaj. 

 

Në mbledhje u diskutua dhe u miratua Projekt - Rregullore e KKSHC-së; u votua në mënyrë 

unanime kandidatura e përzgjedhur nga anëtarët e shoqërisë civile në Këshill për 

ZëvendësKryetar të KKSHC-së; u diskutua çështja e mandateve të anëtarëve të Këshillit, 

përfaqësues nga shoqëria civile dhe institucioneve publike si edhe u diskutua mbi 

përfshirjen e Këshillit në grupet e punës në nivel ministror dhe ndërministror për çështjet 

publike ku duhet të përfshihet sektori i shoqërise civile. 

 

Kjo mbledhje konstituoi Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile si organ kolegjial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

SHTOJCA NR. 1 
 
Raportime përshkruese me indikatorë lidhur me përfshirjen e vullnetarëve/ nr. i 
përfituesve si dhe aktivitete të projekteve fituese të Thirrjes 10  

 
 

Projekti: “Shkolla e Gjelbër” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 20 20  

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 2000   2000  

Indirekt  10000 8000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
6   6 

Publikime të 

ndryshme 

2 

5  

2 

7  

 

 

 

Projekti: “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 2  2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 2000  2000  

Indirekt  3000 3000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
8  8  

Publikime të 

ndryshme 
2  2  



 

2 
 

Projekti: “Rritja e Transparencës në Njësite e Qeverisjes Vendore në Elbasan, Librazhd, 

Pogradec, Korce” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 2  2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 
Qyetetaret te 

rinjte  

Qyetetaret te 

rinjte  

Indirekt 

Komuniteti, 

Qeverisja 

Vendore  

Komuniteti, 

Qeverisja 

Vendore  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 6 6  

Publikime të 

ndryshme 
1  1  

 

 

 

 

Projekti: “Vota jote vlen” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 15  15 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 

Qytetar te 

ndryshem 

target 

votuesit e 

rinj   

Qytetar te 

ndryshem target 

votuesit e rinj   

Indirekt  1500 1500  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
3  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
10  10  

Publikime të 

ndryshme 
3  3  



 

3 
 

Projekti: “Mbrojtja e mjedisit në bashkitë Korçë, Maliq dhe Pogradec, nëpërmjet 

aktivizimit të grupeve të të rinjve ambientalistë” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2   2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 25  30  

Indirekt 120  100  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-   - 

Publikime të 

ndryshme 
1000 Poster  1000 Poster  

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Une nuk behem pale me krimin!” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

3   3 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 
30.000 

perdorues/dite  

50.000 

perdorues/dite  

Indirekt 
60.000 

vizitore/dite  

120.000 

vizitore/dite  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 

1 spot  4 

bannera 

transmetimi  

1 spot  4 

bannera 

transmetimi  

Publikime të 

ndryshme 

Fletëpalosje 

1,964   

Fletëpalosje 

1,964   



 

4 
 

Projekti: “Ndergjegjesimi i te Rinjve per Aksesin ne Drejtesi” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

6   6 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt të rinjtë  të rinjtë  

Indirekt  qytetarët qytetarët  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
1 trajnim  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-   - 

Publikime të 

ndryshme 
3  3  

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Mjedisi, turizmi e zhvillimi i qëndrueshëm në luginën e Drinit” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2   2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 

50 operatorë 

turistik 800 

individe  

 50 operatorë 

turistik 800 

individe 

Indirekt 
Komunitetet 

vendore  

Komunitetet 

vendore  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  - 

Publikime të 

ndryshme 

Poster 2000, 

F.Palosje 

2000,Baner   

 Poster 2000, 

F.Palosje 

2000,Baner  



 

5 
 

Projekti: “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 2  2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 50  50-60  

Indirekt  1000 1000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
1  1  

Publikime të 

ndryshme 
2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Informohu, mëso dhe punësohu” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 4  4 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt     

Indirekt 1000  1000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 

6 Kurse trajnuese 

8 Takime pune ne lidhje me problematikat e 

punesimit  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-   - 

Publikime të 

ndryshme 
1000 Poster  1000 Poster  



 

6 
 

Projekti: “Përmirësimi i politikave për kyçjen e të rinjëve dhe grupeve të margjinalizuara 

në tregun e punës” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 2  2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 250  250  

Indirekt     

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 1 1  

Publikime të 

ndryshme 
5   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “DIASPORA 2.0 – Integrimi social, bashkezhvillimi dhe rritja e kapaciteteve te te 

rinjve” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

30   10 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 600   640 

Indirekt  200 200  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-   - 

Publikime të 

ndryshme 
2   2 



 

7 
 

Projekti: “Nderhyrja e Hershme nje mundesi per Zhvillimin e femijes me aftesi te kufizuar 

dhe familjen e tij-Faza 2” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 -  - 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 60  60  

Indirekt 120  300  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
-  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 - -  

Publikime të 

ndryshme 
 - -  

 

 

 

 

 

Projekti: “Fuqizimi i kapaciteteve te grave edhe te rinjve te papune ndermjet marrjes se 

nje PROFESIONI per t’u punesuar e VETEPUNESUAR edhe lidhja e tyre me tregun e 
punes ose biznesit.” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 4  4 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 150  186  

Indirekt     

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
1 trajnim  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 - -  

Publikime të 

ndryshme 
 - -  
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Projekti: “Analizë e politikave të zhvillimit ekonomik gjithëpërfshirës si instrument i ri për 

integrimin ekonomik dhe social të shtresave të disavantazhuara në shoqëri dhe në tregun e 

punës” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 3  3 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 300  300  

Indirekt 3000  3000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 

10 workshope  

1 event i madh  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 4  4 

Publikime të 

ndryshme 
1000  1000  

 

 

Projekti: “Mbrojtja dhe menaxhim i qendrueshem i bimeve mjeksore dhe nxitja e e 

komunitetit per kultivimit te tyre.” 
 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 2  2 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Fermeret  Fermeret  

Indirekt 

Komuniteti i 3 

Njesive 

Administrative 

Librazhd  

Komuniteti i 3 

Njesive 

Administrative 

Librazhd  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
11-6  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
11  6 

Publikime të 

ndryshme 

10 Benderola 

100 Postera 

1000 Flete 

palosje 

1000 

Publikime 

4 Kërkime, 

studime  

10 Benderola 

100 Postera 

1000 Flete-

palosje 

1000 Publikime 

4 Kërkime, 

studime  
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Projekti: “Fuqizimi i të rinjve shqiptarë detyrim për të gjithë ne.” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

 3  3 

Nr. I Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 300  300  

Indirekt 3000  3000  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 

10 workshope  

1 event i madh  

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
 4  4 

Publikime të 

ndryshme 
1000  1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Hapja e Katër Zyrave Rajonale Vullnetare” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne 

kuader te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

6.000 6.500 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 6.000  6.000  

Indirekt Komuniteti  Komuniteti  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  -  

Publikime të 

ndryshme 
 Faqe Zyrtare  Faqe Zyrtare 
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Projekti: “Mëso dhe Argëtohu, një mundësi për të gjithë” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

15 15 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 15  15 

Indirekt Fëmijët Fëmijët  

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  -  

Publikime të 

ndryshme 
 1 botim 1 botim 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Integrimi social i të rinjëve dhe grave, në zonat rurale në qytetin e Kuçoves” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 15  15 

Indirekt 200 biznese 200 biznese 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
4 trajnime 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  -  

Publikime të 

ndryshme 
2 botim 2 botim 
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Projekti: “Bota e Tingujve” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

30 30 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 250 të mitur 250 të mitur 

Indirekt 1.200 qytetarë 400 qytetarë 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  -  

Publikime të 

ndryshme 
2 broshura 2 broshura 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Rinia GUXON” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 4 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 160 qytetarë 205 qytetarë 

Indirekt 500 qytetarë 800 qytetarë 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
14 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime për 

shtyp/media 
-  -  

Publikime të 

ndryshme 
-  -  
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Projekti: “Planeti im - Përgjegjësia ime” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

- - 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 30.000 përdorues 30.000 përdorues 

Indirekt Vizitorët Vizitorët 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
14 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

1 spot dhe 

broshurë 

1 spot dhe 

broshurë 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Integrimi social i të rinjëve dhe grave, në zonat rurale në qytetin e Kuçoves” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 40 qytetarë 40 qytetarë 

Indirekt komuniteti komuniteti 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
4 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
-  -  
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Projekti: “Monitorimi i investimeve publike në Bashkinë Durrës” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

5 5 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 300  persona 300  persona 

Indirekt 5.000 persona 5.000 persona 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
10 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

400 postera 

1500 flete palosje 

400 postera 

1500 flete palosje 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Fuqizimi i OSHC-ve përmes bashkepunimit të të rinjve” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 120  persona 110  persona 

Indirekt 1.200 persona 1.200 persona 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
5 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

Postera dhe Flete 

palosje 

Postera dhe Flete 

palosje 
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Projekti: “Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mjedisit – për një turizëm të 

qëndrueshëm dhe konkurues” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

- - 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 1.000  persona 1.000  persona 

Indirekt Komuniteti Komuniteti 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

Postera dhe 

Botime 

Postera dhe 

Botime 

 

 

 

 

 

Projekti:  “Loja qe ndryshoi Shqiperine” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Sportistët Sportistët 

Indirekt Komuniteti Komuniteti 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
1 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
1 Botim 1 Botim 
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Projekti: “Gazetaria Dixhitale” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

6 6 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Të rinjtë Të rinjtë 

Indirekt Qytetarët  Qytetarët 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
1 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

Botim dhe fletë- 

palosje 

Botim dhe fletë- 

palosje 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra ose të papuna dhe i kontributit 
të tyre në familje dhe komunitet” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 370 qytetarë 370 qytetarë 

Indirekt Qytetarët  Qytetarët 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
16 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 

Broshura dhe 

Podcasts 

Broshura dhe 

Podcasts 
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Projekti: “Fuqizimi i grave të moshës së tretë nëpërmjet identifikimit të barrierave për 
realizimin e cilësisë së jetës së tyre” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

20 20 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt 350 qytetarë 350 qytetarë 

Indirekt Qytetarët  Qytetarët 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
22 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
1 botim  1 botim 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Mbrojtja dhe evidentimi i aseteve mjedisore dhe turistike të Porto- Palermos, 

Vunoit, Gjipës etj” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Komuniteti Komuniteti 

Indirekt Qytetarët  Qytetarët 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
1 faqe zyrtare 1 faqe zyrtare 
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Projekti: “Menaxhimi ekologjik i Zonave të Mbrojtjes së Ujit të Pishëm si hap i parë për 
prezantimin e Planit të Sigurisë së Ujit (WSP) në Komunën Erseke, Korçë” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

- - 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Qytetarët Qytetarët 

Indirekt Komuniteti Komuniteti 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
1 raport 1 raport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti: “Buxhetimi Gjinor” 

 

Nr. i vullnetareve qe operojne ne kuader 

te imlementimit te projektit 

Nr. i Synuar Aktual 

2 2 

Nr. i Përfituesve të Projektit 

Nr i Synuar Aktual 

Direkt Komuniteti Komuniteti 

Indirekt Shoqëria e Gjerë Shoqëria e Gjerë 

Aktivitetet  (Workshop-e, Trajnime, 

shërbime apo Evente) 
- 

Raportet & Publikimet 

  Nr i Synuar Aktual 

Njoftime 

për 

shtyp/media 

-  -  

Publikime 

të ndryshme 
1 botim 1 botim 
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