MODELE
TË PRAKTIKAVE

TË OSHC-VE NË LUFTË
KUNDËR KORRUPSIONIT
NË NIVEL VENDOR

Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
(IDM), në bashkëpunim me Fondacionin Bullgar RiskMonitor në kuadër
të projektit CIVILISC dhe Qendra Kombëtare e Burimore e Trajnimit dhe
Asistencës Teknike (ANTTARC), në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar
për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) dhe Qendrës “Act for Society”në kuadër të projektit PACT.

INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM
Adresa: Rr. Shenasi Dishnica, 1
Kutia Postare: 8177 Tirana, Albania
Tel: (+355 4) 2400241/ +355 4 2400640
Website: Wwww.idmalbania.org
QENDRA KOMBËTARE E BURIMORE E TRAJNIMIT DHE ASISTENCËS
TEKNIKE
Adresa: Rr. "Reshit Çollaku" Pallati Bores
Sh.1 A.20 Tirana, Albania
Tel: +35542247603 / +35542247604
Website: www.anttarc.org

SQARIM:
Ky botim është përgatitur me mbështetjen e Bashkimit Evropian.
Përmbajtja e tij është përgjegjësi e autorëve dhe nuk pasqyron pikëpamjet e
Bashkimit Evropian”

Këto projekte janë financuar nga
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PREAMBUL

Z

hvillimi i hapësirës së shoqërisë civile në luftën kundër
korrupsionit dhe nxitjen e mirë-qeverisjes është një
ndër çështjet e cila, veçanërisht vitet e fundit, ka marrë
vëmendje si nga vetë aktorë të shoqërisë civile, ashtu dhe nga
institucionet qeverisëse e komuniteti i donatorëve. Gjithsesi,
angazhimi i komunitetit, forcimi i organizatave të shoqërisë
civile në nivel vendor, zhvillimi i bashkëpunimit shumë-aktorial
mes aktorëve shtetërorë e jo-shtetërorë përbëjnë disa nga
problematikat të cila hasen gjerësisht në njësitë e vogla dhe
të mesme të qeverisjes vendore. Adresimin e këtyre çështjeve
kanë pasur në qendër të punës së tyre Instituti për Demokraci
dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Qendra Kombëtare e Burimore e
Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), të cilat prej vitit
2016 kanë kontribuuar me projektet respektive CIVILISC dhe
PACT, në zhvillimin e kapaciteteve dhe zbatimin e nismave
vendore të së paku 70 organizatave të vogla në nivel vendor, të
grupimeve qytetare dhe të administratës vendore në 27 bashki
të vendit: Ura Vajgurore, Cërrik, Divjakë, Tepelenë, Libohovë,
Devoll, Selenicë, Prrenjas, Lushnjë, Shijak, Belsh, Vorë, Bajram
Curri, Has, Kukës, Dibër, Bulqizë, Mat, Klos, Lezhe, Mirditë, Lezhë,

Laç, Vau i Dejës, Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë, Fushë Arrës. Me
një buxhet total prej 900.000 euro, të financuar nga Delegacioni
i Bashkimit Evropian në Shqipëri, në kuadër të programit IPA
2014/2015 Asistencë për Shoqërinë Civile – Nisma Qytetare
dhe Ngritja e Kapaciteteve, këto projekte kanë ardhur si një
përgjigje ndaj sfidave të reja të lindura të shoqërisë shqiptare
dhe të njësive të reja të qeverisjes vendore për ndërtimin e
mekanizmave eficientë në luftën kundër korrupsionit, si në
përgjigje të Strategjisë Kombëtare Anti-korrupsion dhe Planit të
veprimit apo dhe të ndarjes se re administrative-territoriale dhe
të Strategjisë Kombëtare Ndër-sektoriale për Decentralizimin
dhe Qeverisjen Vendore. Në këtë kuadër, CIVILISC dhe PACT kanë
synuar konsolidimin e sektorit të shoqërisë civile duke dhënë
mbështetje me aftësitë dhe burimet e duhura për të punuar
në mënyrë profesionale dhe të qëndrueshme në promovimin
e mirë-qeverisjes, integritetin në sektorët e qeverisjes vendore
përmes një roli më aktiv të shoqërisë civile.
Ndërkohë që fenomeni i korrupsionit dhe “tkurrja” e hapësirës
së shoqërisë civile paraqiten si fenomene shqetësuese jo
vetëm në Shqipëri, por edhe ne vende të tjera, IDM dhe

3

ANTTARC (nëpërmjet komponentit të hulumtimit/vlerësimit)
kanë përshtatur zbatimin e këtyre projekteve sipas nevojave
të konteksteve specifike vendore, me qëllim: *ofrimin e një
analize/ndërhyrjeje sa më në përshtatje me sfidat e bashkive
respektive mbi përgatitjen, aftësinë dhe instrumentat e
nevojshme për angazhimin qytetar në demokracinë vendore;
* fuqizimin e komuniteteve të synuara vendore; *sigurimin e
qëndrueshmërisë së rezultateve dhe “pronësisë” vendore, si
dhe *dhënien e rekomandimeve sa më konkrete mbi fushat
e ndërhyrjes të cilat kanë nevojë për përmirësim në vitet në
vazhdim.
Në vazhdimësi të kontekstualizimit të ndërhyrjes, CIVILISC
dhe PACT kanë asistuar në ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve
dhe të grupeve të interesit nëpërmjet sesioneve të trajnimit
dhe asistencës së dhënë përgjatë proçesit të nën-grantimit, si
një nga instrumentet kryesorë të këtyre projekteve. Si e tillë,
skema e granteve u hartua me qëllimin kryesor mbështjetjen
e organizatave të vogla në nivel vendor, të cilat u asistuan si
në rritjen e kapaciteteve të tyre financiare, ashtu edhe në ato
njerëzore, organizative e menaxheriale.
Fushat dhe aktivitetet e ndërhyrjes së këtëyre projekteve
kanë qenë të ndryshme, nëpërmjet të cilave: janë kryer një
sërë monitorimesh të performancave të bashkive, këshillave
bashkiakë; është nxitur pjesëmarrja qytetare në përcaktimin
e prioriteteve, hartimin dhe zbatimin e buxheteve të NJQVve dhe investimeve publike; është nxitur përgjegjshmëria e
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institucioneve të qeverisjes vendore nëpërmjet mobilizimit
të komunitetit në dëgjesat publike; janë hartuar një sërë
publikimesh dhe aktivitete me qëllim rritjen e informacionit
tek qytetarët mbi të drejtën e tyre për informim dhe konsultim,
sikurse dhe janë ndërmarrë një sërë fushatash ndërgjegjësuese
mbi raportimin e problematikave të komuniteteve vendore, të
cilat më tej janë adresuar në institucionet përgjegjëse.
Ndër larminë e këtyre nismave, CIVILISC dhe PACT evidentojnë
disa çështje të cilat jo vetëm janë trajtuar gjerësisht në projektet
e mbështetura financiarisht nëpërmjet komponentit të nëngrantimit, por edhe që kërkojë vëmendje e mbështetje të
mëtejshme në punën e sektorit të shoqërisë civile në vend.
Ndër to përmendim:

Rritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë
civile dhe grupeve jo-formale qytatare si proces
Gjatë periudhës së zbatimit të të dy projekteve, zhvillimi i
kapaciteteve dhe shkëmbimi i njohurive mbi angazhimin e
aktorëve të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit
kanë qenë aktivitete të cilat kanë luajtur rol të rëndësishëm
në fuqizimin e aktorëve vendorë. Kjo, për shkak të nevojës
së komuniteteve dhe OSHC-ve për të qenë të informuara,
përditësuara dhe për të pasur profesionalizmin e duhur në
hartimin e ndërhyrjeve në bashkitë përkatëse ku ato veprojnë.
Këto projekte kanë luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e

kapaciteteve të grupeve të ndryshme të interesit, të fokusuara
kryesisht tek të rinjtë, familjet e personave me nevoja të
veçanta, komuniteti Rom dhe Egjyptian, etj. Rezultatet e arritura
dhe rekomandimet e ekspertëve të përfshirë në to, tregojnë
se janë pikërisht komunitetet vendore ato të cilat, nëpërmjet
mbështetjes së dhënë me njohuri dhe informacion, mund të
ndërveprojnë dhe të arrijnë rezultate të dukshme. Gjithsesi,
nevoja për ofrim të vazhdueshëm informacioni dhe ndërtim
njohurish është evidente dhe duhet të vazhdohet edhe më tej.

Fuqizimi i grupeve komunitare dhe nxitja për
formalizim të organizatave në nivel vendor
Analiza paraprake e realizuar në fillim të zbatimit të këtyre
projekteve si dhe puna gjatë zbatimit të tyre nxorri në pah
mungesën e organizatave të formalizuara të shoqërisë civile të
cilat punojnë në nivel vendor, si edhe mungesën e strukturave
qytetare si përfaqësues të komuniteteve vendore apo të
grupeve të caktuara të interesit. Këto çështje janë veçanërisht
evidente në bashkitë e reja të krijuara në kuadër të reformës
administrative-territoriale apo dhe në bashki të vogla të vendit
të cilat kanë qendruar “në hije” përgjatë viteve të kaluara. Në
këtë kontekst, CIVILISC dhe PACT kanë arritur që në pjesën më
të madhe të bashkive të synuara të krijojnë grupe/komisione
qytetare si dhe të formalizojnë organizata të reja me fokus
kryesor luftën kundër korrupsionit dhe angazhimin qytetar

në vendim-marrjen lokale. Si të tillë, përmendim organizatat e
krijuara në kuadër të CIVILISC: “Komisioni Këshëllimor Qytetar,
Devoll”, “Të rinjtë e Urës Vajgurore”, “Së bashku për integrimin
e romëve- Divjakë”, “Qendra Euleus, Shijak”, “Forumi Civil
Selenicë” dhe komisionet qytetare: Komisionin Këshillimor
Qytetar në bashkinë Selenicë (ngritur në kuadër të projektit
“Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe Qeverisjes së Mirë në
Bashkinë Selenicë”- Fondi CIVILISC); Komisionet Këshëllimore
Qytetare në Bashkitë Belsh, Cërrik dhe Prrenjas (ngritur
nga projekti “Pjesëmarrje-Transparencë-Demokraci”- Fondi
CIVILISC); Komiteti i qytetarëve aktivë në Shkodër (ngritur në
kuadër të projektit “Komitete Aktive Qytetare për monitorimin
e Pushtetit Vendor në Shkodër”- Fondi PACT); Këshilli i pavarur
i Shoqërisë Civile pranë bashkisë Peshkopi (ngritur nga projekti
me të njëjtin titull- Fondi PACT); Komitetit për qeverisjen
e mirë, Lezhë (ngritur nga projekti “Aktivizimi qytetar për
mirëqeverisjen efektive dhe mjedisore me mbështëtje në 10
Njësitë Administrative të bashkisë Lezhë, Fondi PACT), etj. Në
vazhdim të punës së tyre, këto organizata të reja apo grupe
jo-formale, përveç rritjes së mëtejshme të kapaciteteve të tyre,
duhet të eksplorojnë ide të reja inovative që nxisin agazhimin
qytetar si dhe të fokusohen drejt gjetjes së mundësive të tjera të
financimit (përtej atyre të donatorëve të huaj) siç mund të jenë
bizneset, apo dhe të bazojnë punën e tyre dhe mbi aktivitetet
vullnetare.
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Nxitja e krijimit të rrjeteve të organizatave
Mungesa e vazhdueshme e mbështetjes financiare të OSHCve (kryesisht atyre të vogla në nivel bashkiak), për shkak të
varësisë së sektorit ndaj fondeve të donatorëve të huaj, kanë
bërë që puna e OSHC-ve të jetë e fragmentarizuar dhe jo
gjithmonë në përputhje me ekspertizën që këto organizata
ofrojnë. Ky kontekst edhe më sfidues për organizatat e vogla
dhe jo të mirë-konsoliduara, ka bërë që këto të fundit të mos
jenë gjithmonë të pranishme në jetën e komunitetit ku ato
veprojnë dhe si rrjedhojë dhe në uljen e profesionalizmit dhe
impaktit të tyre në kontekstet vendore. Një ndër objektivat dhe
arritjet e CIVILISC dhe PACT ka qenë pikërisht nxitja e krijimit
të rrjeteve ndërmjet OSHC-ve që veprojnë në bashki/qarqe të
ndryshme të vendit dhe që kanë në fokus të punës së tyre mirëqeverisjen. Eksperienca nga këto nisma tregon që OSHC-të,
kryesisht ato të vogla kanë nevojë për mbështetje në krijimin
e kulturës së bashkëpunimit me njëra-tjetrën, të cilat ndikojnë
në shkëmbimin e njohurive dhe të mekanizmave e modeleve
pozitive që mund të përshtaten në kontekste të ndryshme
vendore.

Nxitja e të rinjve në vendim-marrjen lokale
Angazhimi i të rinjve në projektet CIVILISC dhe PACT tregoi dhe
njëherë rëndësinë që projekte të ngjashme duhet t’i japin këtij
grupimi, jo vetëm në edukimin e brezave të rinj dhe ofrimin e
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parimeve në fushën e mirë-qeverisjes, por edhe në kontributin
që ata japin në hartimin dhe zbatimin e praktikave pozitive. Në
këtë kuadër, më shumë se 50% e nismave të zbatuara në kuadër
të komponentit të nën-grantimit kanë nxitur pjesëmarrjen e të
rinjve në vendim-marrjen lokale duke arritur rezultate konkrete,
siç mund të përmendim: hapjen e sektorit të rinisë në Bashkinë
Vorë (në kuadër të projektit “Të rinjtë për komunitetin”fondi CIVILISC); platformat online të raportimit për të rinjtë e
Belshit,Vorës dhe Cërrikut (në kuadër të projektit “Platforma,
zëri i të rinjve”- Fondi CIVILISC) dhe Këshillit Qytetar Rinor
Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës (në kuadër të projektit
“YouPower”, fondi PACT). Edhe pse vërehet interes gjithmonë
e më të madh nga ky grupim për tu angazhuar në nisma të
tilla, OSHC-të duhet të angazhohen më tej në mbështetjen që
duhet t’i japin të rinjve përballë pengesave dhe besimit të ulët
që ata hasin në komunitetet vendore si dhe të nxisin krijimin e
fuqizimin e grupimeve rinore.

Nxitja e bashkëpunimit me institucionet e
qeverisjes vendore
Bashkëpunimi ndërmjet OSHC-ve dhe NJQV-ve është
konsideruar si një faktor kritik i cili ndikon në qëndrueshmërinë
dhe të ardhmen e sektorit të shoqërisë civile dhe të zhvillimit
të shoqërisë në tërësi. Përgjatë gjithë fazave të implementimit
IDM, ANTTARC dhe OSHC-të e përfshira, janë udhëhequr nga

një qasje bashkëpunuese me njësitë e qeverisjes vendore
dhe aktorë të tjerë shtetërorë, me qëllim orientimin dhe
nxitjen e gjithëpërfshirjes, jo vetëm në arritjen e rezultateve të
synuara, por edhe në ndërtimin e një kulture bashkëpunuese.
Megjithatë, komunikimi ndërmjet këtyre dy aktorëve është
mjaft i ndikuar nga mungesa e kapaciteteve profesionale të
administratës vendore. Institucionet e qeverisjes vendore nuk
kanë kapacitete të mjaftueshme profesionale për të ushtruar
autoritetin e tyre dhe për të zbatuar legjislacionin në fuqi. Si
pasojë, NJQV-të, sidomos sektorë të veçantë brenda bashkisë,
duhet të rrisin transparencën, efikasitetin dhe gjithëpërfshirjen.

Në vijim, ky publikim paraqet një përmbledhje të praktikave
të ndjekura nga OSHC-të e përfshira në projektet CIVILISC dhe
PACT, në sajë të të cilave është arritur nxitja e pjesëmarrjes civile
në përgatitjen e dokumentave rregullatorë në luftën kundër
korrupsionit në njësitë e qeverisjes vendore; advokimi për
rritjen e transparencës së bashkive ndaj qytetarëve; monitorimi
i shërbimeve të njësive të qeverisjes vendore dhe shpenzimeve
publike si dhe të procedurave me sektorin privat; ndërgjegjësimi
i gjerë publik mbi denoncimin e korrupsioni; institucionalizimi i
përpjekjeve përmes lehtësimit të futjes së mekanizmave të reja;
avokimi dhe mbështetjes së bashkëpunimit shumë- palësh në
nivel vendor. Praktika të tilla dhe instrumentet e përdorura në
nivel vendor mund të përshtaten dhe zbatohen gjithshtu në
njësi të tjera të qeverisjes vendore në vend.
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Përfituesit
Organizata
Qendra e Informacionit Aarhus - Vlorë
Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore/ LexFerenda/Të rinjtë e Urës Vajgurore
Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS)
Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë, AS@N
CESVI/ MILEUKONTAKT ALBANIA/ ARCI Shqipëri
Qendra për Qeverisje të Mirë
Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim - CRCD
Qendra e Zhvillimit të Shoqërise Civile Durrës (CSDC)
Fondacioni “Fryma e Dashurisë-Diakonia Agapes”
"Fondacioni “Fryma e Dashurisë”/ Defending the Rights of People with
Disabilities (MEDPAK)/ Qendra Shqiptare për Integrimin e Personave me Nevoja të Veçanta"
Shoqata “Gruaja në Zhvillim Korçë”
Gruaja në Zhvillim Korçë/ Instituti i Evropës Juglindore për Kontratën Shoqërore/ Syri i Medias së Re
"Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri/ Qendra Rinore e Vlorës/
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Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri/ Instituti i Bashkëpunimit për Integrim dhe Zhvillim"
Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri
Rrjeti i Informimit dhe Qytetarisë Aktive
QENDRA PËR ÇËSHTJE TË INFORMIMIT PUBLIK- INFOCIP
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)
Instituti i Studimeve Politike (ISP)
LEX FERENDA
Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK)
Organizata Tjetër Vizion
Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare
Qendra Rinore e Vlorës
Youth for Social Changes
Youth for Social Changes/ INAC/ Fondacioni Arsimor Shqiptar FASH
Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (Dega Fushë – Arrëz)
Agjencia e Zhvillimit Rajonal Kukës në partneritet me Shoqatën “Gruaja në Zhvillim”
Shoqata e Ekspertëve të Rinj Mjedisorë, Bulqizë
Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale në Qarkun Shkodër
Qendra për Edukimin dhe Kujdesin Paliativ (PCEC)
Qendra "Lëvizja rinore për Demokraci"
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Shoqata “Integrimi”, në partneritet me Fondacionin “Diakonia Agapes”
Shoqata e Pyjeve dhe Përdoruesve të Kullotave/ Shoqata Njerëzit në focus/ People in Focus
Qendra për Zhvillim dhe Integrim Demokratik Kukës/Shoqata për Kulturë Demokratike
Agjencia e Zhvillimit Rajonal Lezhë (LERDA)/ Qendrën për Zhvillim Ekonomik dhe Njerëzor
Gruaja tek Gruaja Shkodër
Qendra Komunitare “Sot për të ardhmen”
Qendra e trajnimeve për pyjet komunale dhe zhvillimin rural –TCCFRD
Qendra për Zhvillim Rinor
ACDRAD Delfini, Dibër
Burimet Natyrore në Zhvillim, Shkodër
Partnerët për Konsultim dhe Zhvillim (CODE Partners), Shkodër/ ACLI-IPSIA në Shqipëri
Mary Ward Loreto, Lezhë
Gratë në Zhvillim Shkoder
Horizonti i Hapur, Shkodër; ALTRI Tiranë
Komiteti Rinor, Lezhë
Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Lezhë
Aleanca e Alpeve Shqiptare, Shkodër
LAG Integrimi, Dibër
Gruaja Nënë dhe Edukatore

10

GLV Dibra Turistike
Ekologët për Rajonin Kukës
Qendra Agritra-Vizion
Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë”
Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale - Dibër
Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI)
Qendra Changing the Future
Shoqata Shpresa për të Ardhmen
Shoqata ALPIN
Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale Kukës
Dituria është Progres
Ambasadorët e Paqes, Baqel
Caritas Dioqezan Lezhë
Klubi Ekologjik Lezhë
Uniteti Kurbinas
Creative Business Solutions
Agjencia për Zhvillim të qëndrueshëm
Agjensia për Zhvillim Rinor
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Qendra e Informacionit Aarhus - Vlorë
Angazhimi i qytetarëve për mirë-qeverisjen në Bashkinë e Selenicës
1 maj 2017-31 tetor 2017
3.706.00 Euro
Bashkia Selenicë
Ky projekt ka pasur si qellim forcimin e njohurive dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi
transparencën dhe mirë-qeverisjen vendore në bashkinë Selenicë.
Themelimi dhe trajnimi i “Komisionit për qeverisje të mirë’’
Takime informuese/ ndërgjegjësuese dhe trajnime me punonjësit e administratës publike në
bashkinë Selenicë.
Hartimi i një metodologjie dhe sondazhit për vlerësimin e mire-qeverisjes dhe nivelin e
korrupsionit ne pushtetit vendor.
Takime dhe workshop-e me qytetarë
Themelimi dhe rritja e kapaciteteve të ‘’Komisionit për qeverisje të mirë’’
Përmirësimi dhe ndërgjegjësimi i përfaqësuesve të pushtetit lokal mbi transparencën dhe
mirë-qeverisjen.
Bashkëpunim më I mirë midis institucionit të bashkisë dhe komunitetit
Entela Murataj
Boulevard “Ismail Qemali”, Kulla Ferhati, Vlore
+35533400182
aicvlore@gmail.com
www.aic-vlore.org

1. Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore
2. LexFerenda
3. Të rinjtë e Ures Vajgurore
Rrjeti i Organizatave Vendore, i cili përkrah qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien në bashkitë
Devoll, Ura Vajgurore dhe Libohovë.
01 Shkurt - 31 Korrik 2018
23,030.60 Euro
Bashkia Devoll, Bashkia Libohovë dhe Bashkia Urë Vajgurore
Projekti u konceptua si një nismë për të forcuar proceset demokratike dhe llogari-dhënëse në
nivel vendor në bashkitë Devoll, Libohovë dhe Urë Vajgurore.
• Takime Menaxhuese e koordinuese ndërmjet organizatave të tre bashkive.; • Zhvillimi i
një kurrikule trajnimi për aktorët lokalë të shoqërisë civile; • Ofrimi i trajnimit “Trajnimin
e Trajnerëve dhe vizita shkëmbimi në terren për aktorët e shoqërisë civile.; • Zhivillimi i
Kurrikulës së Trajnimit për këshilltarët lokalë.; • Punëtori trajnuese për këshilltarët vendorë.
• Hartimi dhe nisja e një “Konkursi / Pishtari të Demokracisë” përmes arteve.; • Organizimi i 3
Ekspozitave “Demokracia nga Rinia për të Rinj”.
Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit të këshilltarëve bashkiakë të zgjedhur në nivelin e
qeverisjes vendore për rolet dhe përgjegjësitë e tyre.
Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve përmes seminareve të përbashkëta për demokracinë,
qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien brenda secilës bashki.
Mbështetje e mëtejshme e të rinjve për të rritur pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje.
Margarita Buxhaku
Rr. Irfan Tomini, Pll i Ri,
Nd. 9 katëshe, kati I
+355 042469224
info@aceg.al
www.aceg.al

Anjeza Gashi
LEX FERENDA
Rruga e Kosovarëve,
Pallati Melrose Nr. 2,Kt. 1,
Tiranë, Shqipëri
+355694003018
info@lexferenda.alwww.
lexferenda.al

Vilson Shehu
Lagjia 18 Tetori, Rr. Dimal, Ura
Vajgurore, Hyrja 51
theyouthofura@gmail.com
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Instituti Shqiptar i Shkencave
Qeverisje e Hapur kundër Korrupsionit – Qeverisje e Hapur për Qeverisje të Mirë
1 Maj 2017 – 30 Prill 2018
15,134.90 Euro
Përrenjas, Belsh, Cërrik
Nxitja e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e sigurimit të informacionit, kontrollit dhe
monitorimit të shpenzimeve të qeverisë lokale dhe buxheteve, si dhe rritja e kapaciteteve
të gazetarëve lokalë, këshilltarëve të bashkive dhe zyrtarëve në përdorimin e instrumenteve
të TIK për transparencë dhe llogaridhënie në tri bashkitë e qarkut të Elbasanit, përkatësisht
Cërrik, Belsh, Përrenjas.
1. Publikimi i Informacionit të Qeverisë Online për 3 Bashkitë.
2. Përmirësimi i Cilësisë së Informacionit Publik.
3. Krijimi dhe institucionalizimi i një “Kulture të Qeverisë së Hapur” në Bashki.
Rritje e transparencës dhe përmirësimi i monitorimit publik të performancës së qeverisë.
Sigurimi i të dhënave, si edhe inkurajimi i pjesëmarrjes qytetare, transparencën,
llogaridhënien dhe inovacionin.
Nevojitet fuqizimi i mëtejshëm logjistik dhe institucional i aktorëve dhe organizatave që
zhvillojnë aktivitetin e tyre në këto bashki.
Duhen krijuar lehtësira mbi mënyrën e pagesave dhe dokumenteve plotësues. Pozitive do
të ishte që një projekt i tillë me përmbajtje të të dhënave të hapura të zbatohej njëherësh në
61 bashki jo vetëm në disa pilot, në këtë mënyrë mund të bëhej dhe krahasimi më I mire mes
tyre.
Aranita Brahaj
Rr “Asim Vokshi” pll 13/25 kati 3
+355682772323
info@ais.al
www.ais.al

Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë, AS@N
“Aktivizimi Rinor në Fuqizimin e Qeverisjes Lokale”
1 Maj 2017 – 30 Prill 2017
19,332 Euro
Vorë
Pjesëmarrje e të rinjve në qeverisjen e mirë, transparencën dhe integritetin institucional të
autoriteteve lokale qeverisëse në Bashkinë Vorë, si dhe fuqizimi i të rinjve dhe vendosja e një
ure bashkëpunimi të pjesëmarrjes qytetare për avancimin e qeverisjes së mirë, luftën kundër
korrupsionit dhe nxitjen e integritetit institucional në nivel lokal.
• Krijimi i Platformës Rinore Vorë
• Ngritja e kapaciteteve të Platformës Rinore Vorë
• Monitorimi i politikave rinore, planifikimi i buxhetit lokal dhe punëve publike
• Forume të hapura
• Manual për aktivizimin e të rinjve dhe Platformës Rinore Vorë
• Takime dhe trajnime me të rinjtë
• Zhvillim dhe prezantim i një projekt propozimi për të rinjtë
• Rritja e nivelit të pjesëmarrjes së të rinjve në jetën komunitare dhe institucionale,
• Nxitja e modeleve të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve lokale, OSHC-ve dhe grupeve
të komunitetit”
• Ngritja e kapaciteteve të aktorëve lokalë në nivel vendor, nëpërmjet promovimit të mënyrave
të reja të ndërveprimit të Bashkisë Vorë dhe Këshillit Bashkiak
Nevojitet fokus më i madh i pushtetit vendor për të rinjtë e bashkisë Vorë
Edlira Çepani
Rr. Abdyl Frasheri, Nr.16, K.II, Tirana, Albania
+355693084637
asankontakt@gmail.com
www.asan.al
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CESVI
MILEUKONTAKT ALBANIA
ARCI Shqipëri
Nxitja për qeverisjen e mirë dhe masat anti-korrupsion - GOAL
01.02.2018 – 31.07.2018
23.855,00 Euro
Bashika Libohovë, Bashkia Shijak, Bashkia Ura Vajgurore
Projekti është hartuar për të informuar qytetarët dhe për të rritur ndërgjegjësimin në
komunitetet lokale rreth të drejtave civile dhe se si ato mund të përdoren për të përmirësuar
vendim-marrjen e qeverisjes vendore. Njohurite e marra dhe ndërgjegjësimi i komunitetit
për mundësitë e disponueshme ka ndihmuar aktorët lokalë të bëhen anëtarë më aktivë të
shoqërisë dhe t'i inkurajojnë ata të bashkëveprojnë me komunitetin e tyre.
1. Takime informuese mbi të drejtën për informim dhe të drejtën për shërbime publike dhe
një pyetësor mbi njohuritë e komunitetit për shërbimet dhe nivelin e shërbimeve.
2. Inkurajimi i pjesëmarrjes në vendim-marrjen vendore
3. Takime informuese mbi fenomenet korruptive dhe masat e tyre parandaluese.
4. Nxitja e denoncimit të korrupsionit nëpërmjet instrumenteve ligjore.
5. Prodhimi i materialeve informative dhe promovuese.
Rritje e transparencës dhe përmirësimi i monitorimit publik të performancës së qeverisë.
Sigurimi i të dhënave, si edhe inkurajimi i pjesëmarrjes qytetare, transparencën,
llogaridhënien dhe inovacionin.
Nxitje e mëtejshme e rritjes së informacionit dhe kapaciteteve të komunitetit vendor dhe te
stafit të administratës vendore.
Giorgio Ponti
Përfaqësues Ligjor Cesvi
+355 69 44 04 691
giorgioponti@cesvioverseas.org

Valbona Mazreku
Përfaqësues Ligjor MiA (Milieukontakt
Albania)
+355 68 20 65 353
Valbona.mazreku@milieukontakt.org

Vladimir Cela
Përfaqësues Ligjor ARCI
Shqipëri
+355 69 74 80 390
celavladimir@gmail.
com

Qendra për Qeverisje të Mirë
Themelimi dhe mbështetja e pjesëmarrjes së komunitetit në proceset e zhvillimit lokal
nëpërmjet një strukture të formalizuar.
1 maj 2017-28 shkurt 2018
19,345,20 Euro
Bashkia Belsh
Qëllimi i këtij projekti është krijimi dhe funksionimi i Komisionit të Qytetarëve në Bashkinë
Belsh si një strukturë lokale vullnetare që do të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes qytetare,
llogaridhënies dhe mirëqeverisjes në nivel vendor.
• Hartimi dhe zhvillimi i një pyetësori për qytetarët.
• Zhvillim I takimeve dhe seancave trajnuese
• Hartimi i planit të komunikimit
Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe stafit të bashkisë Belsh në lidhje me
rolin dhe përgjegjësitë e tyre dhe angazhimet qytetar.
Shkëmbim eksperiencash me bashki të tjera të vendit
Fatos Hodaj
Njesia Nr.5, Rruga “Pjeter Bogdani”, Pall. 20/4 Tirane, Albania.
hodaj.fatos@gmail.com
www.qqm.al
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Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim - CRCD
Institucionalizimi i masave anti-korrupsion në Bashkinë Selenicë
01.05.2017- 31.10.2018
3, 890 Euro
Bashkia Selenicë
Të nxisë zhvillimin dhe sistematizimin e dokumentave dhe mjeteve bazë që synojnë rritjen e
transparencës dhe llogaridhënies në nivel vendor duke integruar çështjet e anti-korrupsionit
në fusha si qasje e informacionit për publikun dhe etika në punë.
1. Takim për prezantimin e projektit dhe krijimi i Grupit të Punës për hartimin e dokumentit
2. Seminar informativ me qytetarët “Pasojat e veprimeve korruptive në fondet publike” me
qëllim ngritjen e strukturave qytetare në monitorimin e investimeve publike
3. Trajnim për stafin administrativ:”Ekzistenca e elementeve korruptiv në administrim” dhe roli
i sinjalizuesve si element edukues dhe ndërgjegjësues në luftën kundër korrupsionit
4. Hartim i dokumentit “Ngritja e infrastrukturës së etikës dhe plani i monitorimit të nivelit
të riskut” në zbatim të Strategjisë Anti-korrupsion dhe paraqitja për miratim në këshillin
bashkiak.
5. Spote ndërgjegjesues në media lokale
Rritja e ndërgjegjësimit dhe besueshmëria e publikut në luftën kundër korrupsionit me
fokus shpërdorimin e fondeve publike duke u bërë pjesë integrale e procesit të hartimit të
dokumentave nga bashkia si dhe duke raportuar raste konkrete.
Përmirësim i komunikimit dhe marrëdhënieve ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe
institucioneve vendore.
Alba Naci
L.Pavaresia, Rr. Pelivan Leskaj, Kulla Xhaxho
Tel: +35533408708
Email: info@crcd.org.al
crcd.org.al

Qendra e Zhvillimit të Shoqërise Civile Durrës (CSDC)
Rritja e llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së përfaqësuesve vendorë në Shijak
01 Maj 2017- 30 Prill 2018
15.520 Euro
Bashkia Shijak, 4 Njësi Administrative – Qyteti i Shijakut, Maminas (8 fshatra), Xhafzotaj (8
fshatra), Gjepalaj (9 fshatra)
Ky projekt ka patur qëllim forcimin e kapaciteteve të aktorëve të komunitetit për të
monitoruar punën e këshilltarëve lokalë; Rritjen e përgjegjshmërisë dhe reagimit të
këshilltarëve lokalë në bashkinë Shijak duke përmirësuar aksesin në informacion dhe duke
rritur mundësitë për ndërveprim ndërmjet anëtarëve të komunitetit dhe këshilltarëve lokalë.
1. Takime koordinuese dhe monitoruese me aktorët kryesorë.
2. Zhvillimi i instrumenteve të monitorimit
3. Zhvillim i seancave trajnuese
4. Publikimi i informacionit në faqen e internetit
5. Organizimi i takimeve me komunitetin
• Përmirësimi i njohurive të anëtarëve të komunitetit mbi përfaqësuesit e tyre
• Përmirësimi i cilësisë se përfaqësimit
• Forcimi i kapaciteteve të aktorëve të komunitetit dhe rritje e besimit të qytetarëve.
Ruajtja e nivelit dhe ritmit të aktiviteteve të ndërtimit të kapaciteteve në qeverisjen lokale
Mirjam Reci
L. 11, Rr. A Serreqi, Durrës
068 26 29 527
csdcdur@icc-al.org
www.csdcdurres.org
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Fondacioni “Fryma e Dashurisë”; Diakonia Agapes”
Qytetarë aktivë në shërbim të komunitetit
1 Maj 2017 – 30 Prill 2018
19,918.61 Euro
Përrenjas, Cërrik dhe Belsh
Forcimi i kapaciteteve të Shoqatës “Sfinksi” në qarkun e Elbasanit për të përfaqësuar
komunitetin Egjiptian dhe adresimi i kërkesave të tyre në institucionet përkatëse.
1. Krijimi i një grupi me Qytetarë Aktivë të cilët u angazhuan për të mobilizuar anëtarët e
komuniteteve të tyre për të rritur pjesëmarrjen qytetare dhe për të adresuar çështje me të
cilat përballet komuniteti Egjiptian në bashkitë e përfshira në projekt; 2. Sesione trajnimi;
3. Fushata ndërgjegjësimi me komunitetin –informim dhe pjesëmarrje të qytetarëve në
vendimmarrje.; 4. Workshop me anëtarët e komuniteteve Egjiptiane dhe përfaqësuesit
e bashkive dhe institucioneve shëndetësore dhe arsimore; 5. Monitorime mbi zbatimin
e politikave, dokumenteve dhe mekanizmave ekzistuese nga institucionet publike për
komunitetin Egjiptian në 3 bashkitë; 6. Forum prezantues i rezultateve të projektit, gjetjet dhe
rekomandimet
1. Anëtarët e degëve lokale të shoqatës “Sfinksi” në Përrenjas, Belsh dhe Cërrik kanë rritur
njohuritë dhe aftësitë dhe përdorin me efikasitet mjetet për advokim dhe mobilizim
komunitet; 2. Rritja e transparencës dhe llogaridhënies në bashkitë Përrenjas, Belsh dhe Cërrik
në lidhje me shërbimet publike që ofrohen për komunitetin Egjiptian.
Në të ardhmen duhet t’i kushtohet vëmendje marrëdhënies me institucionet publike si ato
shëndetësore dhe arsimore për përmirësimin e shërbimeve ndaj komunitetit Egjiptian; Degët
lokale të “Sfinksit” duhet të punojnë më shumë në ndërtimin e partneriteteve me shoqatat e
tjera për të fuqizuar zërin e këtij komuniteti si dhe të rrisin angazhimin qytetar në aktivitete të
ndryshme të shoqërisë civile.
Garentina Gramo (Perdhiku)
Rruga: “Ibrahim Rrugova”
+355672030560
E-mail: nina@diakoniagapes.org

Fondacioni “Fryma e Dashurisë” / Diakonia Agapes; Defending the Rights of People with
Disabilities (MEDPAK); Qendra Shqiptare për Integrimin e Personave me Nevoja të Veçanta
Shërbime transparente dhe efektive për personat me aftësi të kufizuara
1 Shkurt – 31 Korrik 2018
26,933.02 Euro
Bashkitë Përrenjas, Belsh and Cërrik, Qarku Elbasan
Qëllimi i këtij projekti ishte që bashkitë të nxiten të ofrojnë shërbime më transparente dhe efektive për
Personat me Aftësi të Kufizuara në bashkëpunim edhe me pjesëmarrjen e shoqërisë civile. Për të arritur
qëllimin, tre organizatat informuan, trajnuan dhe motivuan Personat me Aftësi të Kufizuara (PAK) dhe
familjet e tyre për të pasur shërbime më të mira sociale nga bashkitë përkatëse.
1. Prezantimi i projektit; 2. Krijimi i një grupi prej 24 personash Agjentë për Ndryshim; 3. Ngritja e
kapaciteteve për grupet e prindërve dhe personave me aftësi të kufizuara; 4. Fushata ndërgjegjësimi me
komunitetin për të drejtat e PAK; 5. Krijimi i tre grupimeve të prindërve
6. Studim për shërbimet publike të ofruara në nivel lokal për PAK; 7. Tryezë e Rrumbullakët me Agjentët
e Ndryshimit dhe punonjës të institucioneve publike në bashkitë përkatëse; 8. Shkëmbim eksperience; 9.
Forumi përmbyllës
• 24 Agjentë për Ndryshim (8 persona nga çdo bashki), shërbejnë si pikë kontakti për komunitetet dhe
institucionet publike në bashkitë përkatëse; • Mbi 600 persona (PAK; prindër e kujdestarë) kanë marrë
informacion dhe kanë rritur shkallën e ndërgjegjësimit në lidhje me arsimin, punësimin dhe kujdesin
social për PAK; • Tre degë lokale të MEDPAK në Përrenjas, Belsh dhe Cërrik u formalizuan dhe do të jenë
një urë lidhëse për PAK dhe institucionet publike, shëndetsore dhe arsimore.; • Tre plane veprimit janë
përpiluar nga Agjentët për Ndryshim në secilën nga bashkitë
• Të rritet pjesmarrja e PAK, familjarëve e kujdestarëve në dëgjesa publike apo në diskutime për hartimin
e buxhetit të vitit 2020 në mënyrë që të bëjnë prezente kërkesat e tyre për mbështetje; • Krijimi i tre
degëve lokale të MEDPAK do të të adresojë më mirë kërkesat në nivel lokal për PAK dhe do të lehtësoje
gjetjen e zgjidhjeve për çëshjet e ngritura; • Të organizohen në mënyrë periodike sesione informuese për
shërbimet që mund të përfitojnë PAK; • Të forcohet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publike që
ofrojnë shërbime për PAK; • Të vazhdohet puna për ngritjen e një qendre për PAK në secilën bashki.
Garentina Gramo (Perdhiku)
Drejtor i DA
E- mail: nina@diakoniagapes.org
Cel: 0672030560

Zela Koka
Rr. “Shyqyri Ishmi”, Pallati 38,
Apt.3, Tirana , Albania
E-mail: info@medpak.org
+355 693577247

Fatma Spahiu
Lagjja “Visarion Xhuvani”,Rr
“Rinia”, nr.6, Elbasan
E-mail: fatmaspahiu@yahoo.
com; info@qendrashinjnv.org
+355 675276592
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Shoqata “Gruaja në Zhvillim Korçë”
Për një shoqëri aktive dhe gjithëpërfshirëse
1 Maj 2017- 30 Prill 2018
13,684.00 Euro
Bashkia Devoll
Vlerësimi i situatës aktuale në lidhje me pjesëmarrjen e qytetarëve në vendim-marrjen lokale,
identifikimin e problemeve kryesore, hartimin e një sërë rekomandimesh për zgjidhjen e këtyre
problemeve dhe zbatimin e veprimeve të ndryshme me pjesëmarrjen e aktorëve kyçë duke përfshirë
qeverisjen lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët aktivë në bashkinë Devoll.
1- Krijimin e një koalicioni lokal (OSHC-të dhe grupet aktive të qytetarëve) të cilët vlerësuan ofrimin e
shërbimeve publike nga Bashkia e Devollit; 2- Rritjen e njohurive, ngritjen e kapaciteteve dhe fuqizimi
i anëtarëve të koalicionit lokal për çështjet që lidhen me: vlerësimin dhe advokimin për nevojat
dhe prioritetet e komunitetit; të kuptuarit e kuadrit ligjor që mundësoi përfshirjen e qytetarëve në
politikëbërje dhe vendimmarrje, si dhe aftësitë e advokimit dhe lobimit; 3- Realizimin i Scorecard
me Bazë Komunitare në Bashkinë e Devollit (Vlerësimi i komunitetit për qeverisjen lokale- VKQ-ë); 4Përmirësimin dhe bashkëpunimin midis OSHC-ve, qytetarëve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal për të
adresuar çështjet me interes të përbashkët
- Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve të një grupi prej 25 qytetarëve aktivë, anëtarë të koalicionit lokal
për vlerësimin e VKQ-së; njohjen e kuadrit ligjor që mundëson përfshirjen e qytetarëve në politikë dhe
procesin e vendimmarrjes, avokimin dhe lobimin; - Përmirësimi dhe ndërgjegjësimi i përfaqësuesve
të pushtetit lokal mbi rëndësinë e bashkëpunimit dhe adresimin e çështjeve të komunitetit me qëllim
përmirësimin e shërbimeve publike në nivel local; - Ndërgjegjësimi i komunitetit për shprehjen hapur të
mendimit të tyre. Një ndërgjegjësim më i madh mbi domosdoshmërinë e ekzistencës së një mekanizmi
raportues dhe bashkëpunimi ndërmjet ofruesve të shërbimeve, në rastin tonë qeverisja lokale, dhe
përfituesve, komunitetit.
Nevojë për vazhdimësi në nxitjen e mirë-qeverisjes lokale dhe përmirësimin e llogaridhënies dhe
transparencës në bashkinë Devoll
Entela Maçka-\
Lgj.1, Rr. Gjinovefa Leshnja, Nr.1, Korçë
E-mail: widkentela@yahoo.it
Mob.: +355 684080637

1. Gruaja në Zhvillim Korçë
2. Instituti i Evropës Juglindore për Kontratën Shoqërore
3. Syri i Medias së Re
Rrjeti AIS, E-Demokracia/ Për një shoqëri aktive dhe gjithëpërfshirëse-qytetaria dixhitale
1 Shkurt 2018- 30 July 2018
25,000.32 Euro
Bashkitë Devoll,Tepelenë, Libohovë.
Krijimi i një rrjeti bashkëpunues ndërmjet 3 OSHC-ve dhe Komisionit të Këshillimit CivilDevoll, i cili përmes shkëmbimit të përvojave dhe ideve inovative realizoi aktivitetet për
adresimin e sfidave të pjesëmarrjes aktive të qytetarëve, qeverisjen e mirë në nivel lokal në
përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies në bashkitë Devoll, Tepelenë dhe Libohovë.
• Krijimi i një platformë online të quajtur e- Demokracia për bashkitë Devoll-TepelenëLibohovë.
• Vizita studimore në secilën prej bashkive të përfshira në projekt
• Takim për shkëmbimin e përvojave;
• Trajnim për përdorimin e platformës online, e-DEMOKRACIA.
• Fushata advokuese
Rritje e bashkepunimit midis OSHC-ve, qytetareve dhe pushtetit lokal; Nje platforme e
finalizuar e cila do te sherbeje edhe pas perfundimit te projektit per rapotime, monitorime,
informimin e qytetareve ne te tre bashkite per ceshtje me interes per ta.
Nxitja e qytetarëve për të raportuar raste korruptive apo shkelje të legjislacionit.
Entela Maçka
GZHK- Lgj.1, Rr. Gjinovefa
Leshnja, Nr.1, Korçë
+355 684080637
E-mail: widkentela@yahoo.it

Olda Ceta
Rr. “Reshit Çolaku”, Nd. 24,
kati III,ap.5, Tiranë.
+35544519242
E-mail:
socialcontractinstitute@
gmail.com;

Lindita Luzo
“Qafa e pazarit”, Gjirokastër;
+355 697356763
E-mail: luzolindita@yahoo.
com
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Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri; Qendra Rinore e Vlorës
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri; Instituti i Bashkëpunimit për Integrim dhe Zhvillim
Fuqizimi dhe Rrjetëzimi i Shoqërisë Civile për Pjesëmarrje më të Madhe në Proceset
Demokratike dhe Monitorimin e Performancës në Bashkitë e Selenicës, Divjakës dhe Shijakut
1 Shkurt 2018 – 31 Gusht 2018
21 500 Euro
Bashkia Selenicë; Bashkia Divjakë; Bashkia Shijak
Projekti ka patur për qëllim të promovojë dhe inkurajojë angazhimin qytetar në qeverisjen lokale në Bashkitë
Selenicë, Divjakë dhe Shijak. Aktivitetet e planifikuara synuan që të rritin kapacitetet e forumeve formale të
angazhimit qytetar dhe kapacitetet për rrjetëzim për të mbajtur qeverisjen vendore të përgjegjshme, efikase,
transparente dhe llogaridhënëse në aktivitetet që ata realizojnë. Ky projekt fuqizoi qytetarët e përfshirë, duke rritur
kapacitetet e tyre dhe duke u formalizuar në organizata lokale të shoqërisë civile. Projekti është hartuar duke marrë
parasysh rezultatet e punës paraprake të kryer nga OShC-të përmes raundit të parë të CIVILISC dhe u konceptua si një
gur i rëndësishëm në procesin e mbështetjes së iniciativave të organizatave të shoqërisë civile të cilat u formalizuan
në bashkëpunim të ngushtë me grupet aktuale aktive jo-formale të komunitetit në tri bashkitë e përzgjedhura.
1. Krijimi dhe formalizimi i tre organizatave lokale të shoqërisë civile në secilën bashki and rritja e kapaciteteve
përmes këtyre ndërhyrjeve; 2. Trajnime mbi ngritjen e kapaciteteve për krijimin dhe mbajtjen e OJQ-ve të hartuara
rreth nevojave reale të organizatave dhe me rezultate praktike dhe konkrete, me qëllim të inkurajimit të pjesëmarrjes
së grupeve lokale në luftën kundër korrupsionit; 3. Rrjetëzimi me OJQ të tjera që punojnë në fusha të ngjashme; 4.
Mentorimi përmes zbatimit të një veprimi konkret siç është monitorimi i punës së Këshillit Bashkiak.; 5. Përmirësimi i
partneritetit mes OShC-ve lokale dhe aktorëve të të tjerë të qeverisjes vendore.
• Forcimi i kapaciteteve të anëtarëve të çdo OJQ-je dhe të aktivistëve të tjerë në advokim, njohje me kornizat
rregullatore lokale, transparencën dhe llogaridhënien; • Përmirësimi i bashkëpunimit mes OShC-ve lokale dhe
aktorëve të tjerë qeverisjes vendore; • Formalizimi i tre OSHC-ve Lokale.
Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të anëtarëve të OSHC-ve
Eldisa (Zhebo) Lloshi
Rr. Frang Bardhi, Qendra
Krista, Godina B, Ap 3/13,
Tirana,
+355697214712
Email: eldisa.lloshi@gmail.
com
www.icla.co

Alketa Dhimitri (Lamani)
Pallati i Kulturës “Labëria“,
kati i pare, Vlorë
+355 694589135Email
vlorayouthcenter@gmail.
com

Bledar Taho
Instituti i Kulturës Rome
në Shqipëri
Rr. Myslym Shyri- S.
Pitarka 24/b, Tirana
+ 355 696187840
institute.irca@gmail.com;
bledartaho@yahoo.com
www.irca.al

Reis Mulita
Rr. Robert Shvarc, Pall.
BEEM 9/2
+355 68 22 40 414
info@icidalbania.com
www.icidalbania.com

Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri
Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës
dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë
1 Maj 2017 – 30 Prill 2018
16162.5 Euro
Bashkia Selenicë
Projekti ka patur për qëllim të kontribuojë në konsolidimin e demokracisë lokale në Bashkinë
e Selenicës dhe njësitë e saj administrative (Selenicë, Kote, Brataj, Sevaster, Vlahinë dhe
Armen). Projekti zbaton një qasje të dyanshme - në njërën anë për të ndërtuar dhe nxitur
pjesëmarrjen e shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes në nivel lokal dhe në anën tjetër
të rritë kapacitetet e qeverisjes vendore për të krijuar një mjedis të përshtatshëm për këtë
pjesëmarrje.
1. Hartimi i programit dhe platformës së transparencës në Bashkinë e Selenicës; 2. Ndërtimi
i kapaciteteve të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të qeverisjes vendore për t’u angazhuar në
mënyrë më efektive me qytetarët; 3. Mobilizimi i anëtarëve të komunitetit përmes forumeve
të qytetarëve; 4. Rritja e informacionit dhe komunikimit përmes mjeteve të ndryshme
(materiale të printuara, forume, takime dhe përdorim të mediave sociale)
• U rrit aftësia e OSHC-ve për të ndikuar në politikat dhe praktikat që ndiqen nga qeverisja
lokale për një përgjegjësi dhe llogaridhënie më të mirë përmes përfaqësimit më efektiv
të interesave të qytetarëve; • U forcua llogaridhënia dhe përgjegjshmëria e punonjësve të
institucioneve të qeverisjes vendore nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të tyre dhe rritjes së
bashkëpunimit me OSHC-të; • U përmirësuan platformat e transparencës dhe informacionit
për një dialog më efektiv midis qytetarëve dhe qeverisjes vendore.
Rritja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve vendore dhe komunitetit.
Eldisa (Zhebo) Lloshi- Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri
Rr. Frang Bardhi, Qendra Krista, Godina B, Ap 3/13, Tirana,
Web: www.icla.co
Tel: +355697214712
Email: eldisa.lloshi@icla.co
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Rrjeti i Informimit dhe Qytetarisë Aktive
Të rinjtë për Belshin
01/05/2017-31/10/2017
4.020 Euro
Bashkia Belsh
Fuqizimi dhe angazhimi i të rinjve në identifikim, raportim, njohjen dhe shfrytëzim të "Ligjit
për të Drejtën e Informimit" për më shumë aktivizim, transparencë, rritje të llogaridhënies së
pushtetit vendor dhe forcim të medias qytetare nëpërmjet aplikacionit "Belshi Raporton"
1. Ndërtimi i aplikacioneve nga zhvilluesi i uebit dhe faqja e platformës infoelbasani.al; 2.
Përzgjedhja e një grupi prej 20 nxënësish nga shkollat Belshi dhe koordinimin e tyre për
raportimin 4 mujor; 3. Trajnimi i 20 studentëve për përdorim të aplikimit, raportim mediatik
dhe ligj për të drejtat e informacionit; 4. Raportimi i studentëve përmes BelshiRaporton.al; 5.
Ceremonia përmbyllëse me shpalljen e shpërblimeve fituese për raportimin më të mirë.
• Platformë interaktive e lehtë për tu përdorur nga të rinjtë për të raportuar lajme me foto
dhe video; • Të paktën 25 të rinj të trajnuar dhe fuqizuar për të identifikuar problematika dhe
raportuar nëpërmjet medias online; • Të paktën 30 raportime nga të rinjtë në platformën
Belshi Raporton; • 7 problematika të zgjidhura nga bashkia Belsh dhe angazhim për zgjidhjen
e shqetësimeve të ngritura nga të rinjtë; • Një spot video sensibilizues për pjesëmarrjen e të
rinjve në raportime; • Tre fitues të motivuar me eksperiencë dhe aftësi për të qenë gazetarë të
ardhshëm
Trajnim dhe fuqizim të një grupi më të madh të të rinjve për tema të ndryshme në aktivizimin
rinor; Shkëmbim eksperiencash me zona të ndryshme që kanë rini aktive
Mundësi për llogaridhënie nga pushteti vendor ndaj të rinjve si takime etj.
Fatbardha Nergjoni
INAC
Hotel Turizmi Skampa, zyra 312, Elbasan
+355695688008
inacalbania@gmail.com

QENDRA PËR ÇËSHTJE TË INFORMIMIT PUBLIK- INFOCIP
Akses i përhershëm në vendimet Bashkiake
1 maj 2017 -30 prill 2018
15.990 Euro
Prrenjas, Devoll, Cërrik, Shijak, Belsh, Tepelenë, Libohovë, Selenice
Nëpërmjet këtij projekti është mundësuar publikimi i vendimeve të 8 bashkive: Prrenjas,
Devoll, Cërrik, Shijak, Belsh, Tepelenë, Libohovë, Selenicë në platformën kombëtare VENDIME.
AL, siç kërkohet me ligjin 139/2015. Gjithashtu, është ruajtur qëndrueshmëria e publikimit
të vendimeve gjatë kohës së projektit dhe të konsoliduar më tej VENDIME.AL si objektiv
kombëtar në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit të OGP-së 2016-2018
1. Krijimi dhe vendosja e profileve të detajuara administrative të 8 bashkive përfituese, duke
përfshirë një bazë të dhënash përkatëse të organizatave të shoqërisë civile.
2. Pilotimi i një programi edukimi qytetar me titull “Hyrje në Pushtetin Lokal” në tre bashki me
qëllim që të ekspozohet vendimmarrja vendore në kuadër të TAR-it për brezat e rinj.
3. Zbatimi i një fushate informuese në 8 bashkitë e synuara për të promovuar qasjen në
legjislacionin vendor si një mjet për të siguruar vendim-marrje vendore transparente.
Digjitalizimi 8 bashkive të synuara, dhe ngarkimi i të gjitha vendimet e nxjerra nga këshilli
përkatës nga viti 2015 deri në vitin 2017 dhe përgjatë vitit 2018 në Data-bazën Kombëtare të
Pushtetit Vendor, VENDIME.AL
Nevojiten akoma më shumë trajnime të administratës vendore mbi transparencën dhe
instrumente e përfshirjes së qytetarëve.
Gerti Shella
Address: Rr “Todi Shkurti”,P. 4, Hyrja 21 Apt 34, Tirane, ALBANIA
Email address: qendra@infocip.org, gshella@infocip.org
Website: www.infocip.org & www.vendime.al
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Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)
Të rinjtë Romë, Ambasadorë për një Shoqëri të Lirë pa Korrupsion
1 Maj 2018 – 31 Maj 2018
18,726.63 Euro
Bashkia Lushnje dhe Divjakë
Kultivimi i një qëndrimi anti-korrupsioni midis të rinjve dhe komuniteteve Romë përmes një
programi gjithëpërfshirës të edukimit qytetar dhe forcimi i partneritetit me institucionet
vendore për shërbime të barabarta për individët romë dhe përpjekjet e koordinuara kundër
korrupsionit.
1. Takime dhe trajnime të të rinjve Rom mbi aspektet ligjore, administrative dhe edukative të
kulturës kundër korrupsionit.
2. Përgatitje dhe shpërndarje e udhëzuesve anti-korrupsion në gjuhët rome / shqipe
3. Përgatitje e podkasteve për anti-korrupsion që do të transmetohet rregullisht në Radio
Komunitare “Kanxura”
4. Prodhimi dhe shpërndarja e një dokumentari video
5. Vizitat studimore kundër korrupsionit në institucionet lokale
6. Tryeza të rrumbullakëta “Partneriteti me institucionet vendore për shërbime të barabarta
për individët romë dhe përpjekje të koordinuara kundër korrupsionit”
Të rinj Rom të trajnuar me aspektet ligjore, administrative dhe edukative të kulturës kundër
korrupsionit; Rritje e ndërgjegjësimit të të rinjve Rom mbi rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare
në nivel vendor.
Lehtësim i mëtejshëm i komunikimit dhe përmirësimi i aksesit në shërbime publike për
qytetarët Rom.
Bledar Taho
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri
Rr. Myslym Shyri- S. Pitarka 24/b, P.O. Box 154, Tirana - Albania
+ 355 696187840
institute.irca@gmail.com; bledartaho@yahoo.com
www.irca.al

Instituti i Studimeve Politike
"Dhoma e qytetarëve"
1 maj – 30 dhjetor 2017
20,000 Euro
Bashkia Prrenjas dhe Vorë
Themelimin dhe forcim i dy strukturave qytetare të përbëra kryesisht nga aktivistë të rinj,
përfaqësues të grupeve të interesit dhe komuniteteve sociale për t'u organizuar në bashkitë
Prrenjas dhe Vorë. Këto grupe qytetare mbajnë emrin "Dhoma e qytetarëve" në Prrenjas dhe
"Shtëpia e qytetarëve" në Vorë.
1. Trajnime me pjesëmarrësit e grupeve qytetare lidhur me temat për të drejtën e informimit
dhe mënyrën e mbledhjes dhe menaxhimit të të dhënave gjatë monitorimit të bashkive.
2. Monitorimi i zyrave për të drejtën e informimit, faqja në internet dhe elementet që
përmban në lidhje me të drejtën për informim dhe testimin e shërbimit të bashkive përmes
një kërkese për informacion nga dy grupet qytetare
3. Monitorimi i punës së bashkisë në aspektin e cilësisë së shërbimeve publike, investimeve në
infrastrukturë dhe kujdesit social.
1. Strukturat qytetare të forcuara dhe të pavarura në dy bashkitë e përzgjedhura duke forcuar
rolin e qytetarit.
2. Grupe qytetare aktive, të informuara dhe të trajnuara për veprimtarinë e bashkisë dhe
shërbimet publike.
Nevojë për më shumë takime informuese dhe trajnime si me komunitetin dhe institucionet
vendore.
Afrim Krasniqi
Str. “Hoxha Tahsim”, F.Vjero, AP. A/17
0692203074
contactaips@gmail.com/contactaips@ips.com.al
www.ips.com.al
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LEX FERENDA
Pjesëmarrja e publikut në procesin e vendim-marrjes vendore
01.05.2017 – 31.04.2018
17434.20 Euro
Ura Vajgurore, Prrenjas, Libohovë, Devoll
Rritje e transparencës, mirë-qeverisjes dhe përfshirjes qytetare në nivel lokale si një masë për
luftën kundër korrupsionit.
1. Monitorimi i punës së NJQV-ve.
2. Realizimi i një studimi mbi perceptimin e komuniteteve lokale për transparencën dhe
përfshirjen e aktorëve vendore dhe procesit të politik-bërjes.
3. Hartimi i një raporti vlerësimi mbi situatën aktuale të procesit të hartimit të politikave dhe
legjislacionit ne bashkitë përkatëse.
4. Hartim i rekomandime për miratimin e udhëzuesit për konsultimin publik.
Përmirësim i procesit të hartimit së politikave vendore, në aspektin e cilësisë, përfshirjes dhe
transparencës në bashkitë Ura Vajgurore, Prrenjas, Libohovë, Devoll.
Mbështetje e mëtejshme e grupeve komunitare për rritjen e pjesëmarrjes së tyre në
vendimmarrje.
Anjeza Gashi
LEX FERENDA
Rruga e Kosovarëve, Pallati Melrose Nr. 2,Kt. 1, Tiranë, Shqipëri
+355694003018
info@lexferenda.al www.lexferenda.al

MEDPAK (Mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara)
Të mësuarit të ligjit, nuk ushqen korrupsionin
02/05/2017 - 31/12/2017
9,790 Euro
Belsh, Prrenjas
Fuqizimi i njohurive të prindërve dhe të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuara mbi
ligjin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, për të mos ushqyer korrupsionin gjatë
përftimit të këtyre shërbimeve
1. Fushata Informative
2. Hartim i një raporti monitorimi mbi ofrimin e shërbimeve nga njësitë e qeverisjes vendore
për PAK dhe nevojat e këtij komuniteti.
3. Trajnime dhe advokaci
Rritja e njohurive të komunitetit në bashkitë Belsh dhe Prrenjas, si dhe zvogëlimi i rasteve të
korrupsionit
Nevojitet bashkëpunim i mëtejshëm me të gjithë aktorët vendorë, si dhe llogaridhënie më e
lartë në lidhje me buxhetimin e shërbimeve sociale.
Zela Koka
Defending the Rights of People with Disabilities
(MEDPAK) Association
Rr. Shyqyri Ishmi, Pallati 38, Apt.3
+355 42 345028
info@medpak.org
www.medpak.org info@medpak.org
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Organizata Tjetër Vizion
Pjesëmarrje-Transparence-Demokraci
1 Maj 2017- 30 Prill 2018
12.558 Euro
Bashkia Belsh, Cërrik dhe Prrenjas
Fuqizimi i mekanizmave të komunitetit pjesëmarrës si një urë komunikimi ndërmjet shoqërisë
civile dhe njësive të qeverisjes vendore për të arritur transparencën dhe demokracinë.
1. Takimet prezantuese me perfaqesuesit e Bashkive Belesh, Cerrik dhe Prrenjas; 2. Organizimi
i takimeve të KKQV-ve në Bashkitë Cërrik; Prrenjas dhe Belsh për t’i formalizuar ato dhe
për të nënshkruar MM me kryetarët përkatës; 3. Organizimi i 3 trajnimeve për të ndërtuar
kapacitetet e anëtarësimit të KKQV-ve përmes futjes së modelit të demokracisë pjesëmarrëse
dhe metodologjisë së auditimit social; 4. Vlerësimi i komunitetit për qeverisjen lokale në
Cerrik; Prrenjas; Belsh (9 Njësi Administrative në total); 5. Zhvillimi i raporteve mbi situatat
monitoruese dhe tabelat e rezultateve të bazuara në komunitet; 6. Paraqitja e gjetjeve dhe
rekomandimeve të monitorimit në 3 formate të tryezës së rrumbullakët.
• KKQV te ngritura ne bashkitë Belsh, Cërrik dhe Prrenjas; • Marrëveshje mirëkuptimi për
koordinimin dhe bashkërendimin e procesit midis KKQV-ve përkatëse dhe kryetareve
te bashkive janë firmosur.; • Trajnime dhe tryeza të rrumbullakëta me stafin e bashkive
te përfshira ne projekt, anëtare të KKQV, duke rritur transparencën e veprimeve dhe
llogaridhënien e qeverisjes lokale drejt qytetareve te tyre; • Realizimi i një reportazhi të
transmetuar ne median lokale; • Broshurë informative mbi rolin e CAP dhe qëllimin e
themelimit dhe funksionimit të tyre
Takime mbi çështjet e lidhura me demokracinë dhe qeverisjen e mire duhet te jene gjithashtu
pjese e axhendës së të zgjedhurve vendorë.
Arian Cala
Lagjia “ Aqif pasha: , Rr. Ali Arapi, Nr 19 Elbasan
+355695203299
tjetervizion@gmail.com
www.tjetervizion.org

Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare
Qytetarё aktivë nё monitorimin dhe pёrmirёsimin e qeverisjes nё Bashkinё e Shijakut
01.05.2017 – 31.10.2017
5540 Euro
Bashkia shijak ( Shijak, Xhazotaj, Gjepalaj, Maminas)
Projekti u përqendrua nё ngritjen e kapaciteteve dhe dialogut tё qytetarëve me drejtuesit e
qeverisjes vendore nё bashkinë e Shijakut.
1. Trajnime dhe fokus grupe me aktor tё interesit si: biznese, fermerё, ndёrlidhёsat
komunitarё, administratё dhe qytetarё pёr shёrbimet publike
2. Takime ndërgjegjësuese me qytetarët mbi pjesëmarrjen në vendimmarrje
- Ndërgjegjësim i qytetarëve të Bashkisë së Shijakut mbi rëndësinë dhe mekanizmat e
pjesëmarrjes në vendim - marrjen lokale.
- Grupe të interesit me ndikim të rritur në proçeset e vendim - marrjes dhe hartimin e
politikave lokale.
- Bashkia e Shijakut ka marrë angazhim për të rritur transparencën dhe llogaridhënien në
ofrimin e shërbimeve publike dhe kontratave publike në gjysmën e dytë të mandatit të
qeverisjes.
• Dialogu i qytetarëve me drejtuesit e qeverisjes vendore nё bashkinë e Shijakut.
• Edukimi i qytetarëve mbi rёndёsinё dhe mёnyrat e pjesёmarrjes qytetare,
• Përditësimi i aktiviteteve të stafit të bashkisë në median sociale.
Miranda Elezi Mansaku
Lagja 3, Rruga “Egnatia” Durrës
Tel: 069 5720494
Email: liberidiviaggiare@yahoo.it
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Qendra Rinore e Vlorës
Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe Qeverisjes së Mirë në Bashkinë Selenicë
05.05.2017-28.02.2018
15,820.76
Bashkia Selenicë
Projekti "Promovimi i Angazhimit Qytetar dhe Qeverisjes së Mirë në Bashkinë Selenicë" i shtrirë në
gjashtë njësitë administrative të saj, Selenicë, Armen, Vllahinë, Kotë, Sevaster dhe Brataj promovoi
dhe inkurajoi përfshirjen aktive të qytetarëve në vendimmarrje, përmes përmirësimit të efikasitetit,
transparencës dhe llogaridhënies së zyrtarëve vendorë dhe ndërtimit të urave të komunikimit e
bashkëpunimit mes qytetarëve dhe bashkisë.
1. Identifikimi dhe informimi i grupeve lokale të interesit përmes realizimit të takimeve informuese; 2.
Anketim për matjen e perceptimit të qytetarëve; 3. Prezantimi publik i gjetjeve dhe rekomandimeve të
studimit përmes realizimit të një forumi publik ; 4. Sesione trajnimi me qytetarë aktivë dhe me stafin
e bashkisë; 5. Krijimi i Komisionit Këshillimor Qytetar; 6. Fushata e komunikimit dhe ndërgjegjësimit
realizuar përmes materialeve promocionale të përgatitura dhe shpërndara, spotit dhe kronikave të
transmetuara në mediat lokale dhe postimeve në mediat sociale
Një Komision Këshillimor Qytetar, i ngritur me përfaqësim të gjerë nga të gjashta njësitë administrative,
i mirëstrukturuar me përfaqësues burra, gra, të rinj, përfaqësues nga grupet e marxhinalizuara, i
formalizuar në bazë të ligjit dhe funksionon si organ konsultativ dhe grup advokimi; Qytetarët kanë
rritur kapacitetet mbi të drejtat e tyre, kanë mësuar dhe përdorin mjetet në funksion të përmirësimit
të llogaridhënies dhe transparencës së stafit të bashkisë Selenicë, dhe kanë përmirësuar urat e
komunikimit me bashkinë.
Bashkia Selenicë ka rritur performancën e saj duke angazhuar qytetarët në proceset konsultative në
përmbushje të legjislacionit.
Demokracia lokale duhet të njihet para se te ushtrohet nga të gjithë. Mosnjohja e saj çon ne vështirësi
komunikimi dhe bashkëpunimi midis qytetarëve dhe vendimmarrësve lokale.
Alketa Dhimitri (Lamani)
Pallati i Kulturës “Labëria“, kati i pare, Vlorë
Vlorë 9404
Tel: +355 694589135Email
vlorayouthcenter@gmail.com

Youth for Social Changes
Të rinjtë për komunitetitn
1 Maj 2017- 28 Shkurt 2018
16,094 Euro
Bashkia Vore
Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte rritja e kapacitetit të grupit lokal informal nga Vora
në mënyrë që ky grup të bëhej i aftë të adresonte problematikat e komunitetit të tyre në
pushtetin lokal. Targeti i këtij projekti ishin të rinjtë e Vorës. Duke rritur kapacitetet e këtij
grupi ne nxitëm dhe të rinj të tjerë të reagonin për problematikat e komunitetit të tyre duke i
advokuar në pushtetin lokal.
1. Takime informuese dhe ndërgjegjësuese me të rrinjtë e bashkisë Vorë
2. Ekspozita “Shoot a picture for Vora”
3. Trajnime në fusha të ndryshme: “Advokacia”, “Lidershipi”, “Fushatë ndërgjegjësuese për të
drejtat e njeriut”, “Pjesëmarrja rinore në vendim- marrjen lokale’’, “Si të realizojmë një video’’, “Si
të menaxhojmë një NGO’’
4. Tryezë diskutimi me Bashkinë për problematikat rinore
Arritja më e madhe e këtij projekti ishte hapja e sektorit të rinisë në Bashkinë Vorë pas takimit
të mbajtur mes të rinjve dhe përfaqësuesve të bashkisë. Kjo drejtori u pa si nevojë nga të
rinjtë, ku të rinjtë mund të adresonin në mënyrë direkte problematikat rinore dhe kjo drejtori
t’i bënte pjesë e planit të saj të punës.
Nevojë për më shumë takime informuese, trajnime dhe përfshirje të të rinjve në procesin e
vendimarrjes lokale.
Mimoza Ikonomi
Rruga “Don Bosko”, Pallati Noka, Godina 10 Katëshe, Hyrja 5, Tiranë.
Tel: 0695247234
yscalbania@yahoo.com
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Youth for Social Changes; Rrjeti i Informimit dhe Qytetarisë Aktive (INAC); Fondacioni
Arsimor Shqiptar (FASH)
Platforma, zëri i të rinjve
01.02.2018-31.07.2018
26630 Euro
Bashkia Vorë, Belsh dhe Cërrik
Krijimi i një platforme online për të rinjtë e Belshit,Vorës dhe Cërrikut ku ata mund të raportojnë problemet e
tyre përmes teksteve, fotografive dhe videove si dhe rritje e kapacitetete të të rinjtë nga të tre bashkitë për të
qenë reporterë të problemeve të ndryshme që i prekin ata dhe komunitetet e tyre.
1. Krijimi i 2 platformave online për Cërrikun (cërrikuraporton.al) dhe Vorën (voraraporton.al) dhe përmirësimi
i platformës belshiraporton.al; 2. Zhvillimi I 10 takimeve informuese në 10 shkolla të mesme të Bashkisë Belsh,
Vorë dhe Cërrik; 3. Video ndërgjegjësuese nga të rinjtë sesi të raportojnë dhe për të rritur ndërgjegjësimin te
ta mbi rëndësinë e raportimit; 4. Trajnim për 25 të rinj sesi të raportojnë përmes videove dhe fotove; 5. Trajnimi
për 25 të rinj në cdo zonë sesi të raportojnë përmes tekstit; 6. 3 ekspozita me raportimet më të mira në
secilën platform online; 7. Takim mes të rinjve dhe fituesve mbi metologjitë e adresimit të problematikave në
pushtetin lokal; 8. Rritja e kapaciteteve të të rinjve të Belshit, Vorës dhe Cërrikut përmes trajnimeve në temat:
“Advokacia”, “Të rinjtë në vendimmarrje” “Fushatë për të drejtat e njeriut në vendimmarrje”, “E folura në publik” ,
“Buxhetimi me pjesëmarrje” dhe “Media in literacy”; 9. Takim mes të rinjve dhe përfaqësuesve lokal, një në cdo
bashki.
10. Peer education meetings, një në cdo bashki.
Mbështetje e mëtejshme e komunitetit dhe sidomos të rinjve në
vendimmarrje.
Pas raportimeve të ndërmarra ka patur një sërë ndërhyrjesh nga bashkitë për të rregulluar problematikat
e raportuara në platformat online. Krahasuar me raportimet e kryera gjatë CIVILISCR1, në platformën
belshiraporton.al ka një rritje të raportimeve dhe në zonën e Vorës ka një rritje të madhe angazhimit të
vajzave. Në këtë projekt ka patur një rritje të bashkëpunimit me bashkitë respective si dhe një angazhim të
madh të komunitetit dhe stafeve pedagogjike të shkollave të këtyre zonave gjatë aktiviteteve, angazhim ky që
duhet të vazhdojë më tëj.
Gentjan Hajdari – YOUTH FOR SOCIAL
CHANGES
0692328203 – gentjanhajdari8@gmail.
com, Vorë

Fatbardha Nergjoni- INAC
Hotel Turizmi Skampa, zyra 312,
Elbasan
+355695688008
inacalbania@gmail.com

Nensi DragotiFONDACIONI ARSIMOR
SHQIPTAR, Tiranë
ndragoti@fash.al
+355 67 48 18 500

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (Dega Fushë – Arrëz)

Buxhetimi me pjesëmarrje për autoritete lokale më transparente
12 Muaj
14,410.66 Euro
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Bashkia Fushë Arrëz, Qarku Shkodër
Projekti pati si qëllim rritjen e nivelit të bashkëpunimit dhe të pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile në
Shqipërinë e Veriut, me objektiv qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit.
1. Hartimi i materialeve të trajnimit për buxhetimin lokal; 2. Trajnim për 8 aktivistë të cilët do të formojnë
2 grupe monitorimi, nga një grup për secilën Bashki; 3. Takime me secilin komunitet në 10 Njësitë
Administrative të Bashkive të synuara me qëllim mbledhjen e prioriteteve komunitare në lidhje me
buxhetimin lokal; 4. 78 takime individuale me kryepleqtë e fshatrave dhe qytezave të Bashkive Pukë
dhe Fushë – Arrëz; 5. Dokumentar i prodhuar dhe i shpërndarë në rrjetet televizive; 6. Hartimi dhe
shpërndarja e rekomandimeve formale, të cilat do t’i dërgohen Bashkisë Pukë dhe Fushë – Arrëz me
qëllim përmirësimin e buxhetit dhe procesit të aprovimit dhe zbatimit të tij; 7. Dërgim i kërkesave
formale drejt Bashkive për informacion lidhur me buxhetimin dhe ndjekja e kërkesave deri në plotësim.
1. Rekomandime jane morë në konsideratë nga strukturat përgjegjëse të bashkisë gjatë hartimit të
buxhetit për vitin pasardhës; 2. Qytetarët të cilët kanë përpiluar kërkesa kanë marrë një përgjigje zyrtare
gjatë periudhës së zbatimit të projektit; 3. Një numër prej 10 rekomandimesh për buxhetin e vitit 2017,
jane paraqitur në Bashkinë Fushë Arrëz; 4. 250 qytetarë arritwn tw marrinpjesw në takimet e hapura të
Këshillit Bashkiak të lidhura me miratimin dhe zbatimin e Buxhetit vjetor.
U arrit dërgim i kërkesave formale drejt Bashkive për informacion lidhur me buxhetimin si dhe ndjekja e
kërkesave deri në plotësimin e tyre.
Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare-National Center for Community Services
Fushë-Arrëz, Godina ish-NN
Tel: 0672663137
nccs.albania@gmail.com
http://www.nccs-al.com
Liliana Dango
lilianadango@gmail.com
0672663137
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Agjencia e Zhvillimit Rajonal Kukës në partneritet me Shoqatën “Gruaja në Zhvillim”, Kukës
Iniciativë për qeverisje të mirë nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në
procesin e vendim-marrjes.
6 Muaj
8,298.61 Euro
Bashkitë Kukës, Tropojë dhe Has, Qarku Kukës
Shoqata “Gruaja në Zhvillim” kërkoi të ndihmonte për një qeverisje më të mire duke u
munduar të implementojë barazinë gjinore në procesin e vendimarrjes në pushtetin lokal.
1. Hartimi dhe plotësimi i pyetësorëve mbi problematikat me të cilat përballen gratë në
integrimin social; 2. Krijimi i tre forumeve të grave në bashkitë e synuara; 3. Hartimi dhe
shpërndarja e një broshure mbi të drejtat e grave; 4. Takime ndërgjegjësimi me përfaqësues
të institucioneve lokale dhe Organizata të Shoqërisë Civile mbi të drejtat e grave; 5.
Konferencë përmbyllëse.
1. 2 vendime të Këshillit Bashkiak kanë marrë në konsideratë perspektivën gjinore përgjatë
6 muajve të projektit; 2. 600 gra dhe vajza pjesëmarrëse u informuan mbi të drejtën e tyre
ligjore për t’u bërë pjesë e vendimmarrjes; 3. 70 përfaqësues të NJQV-ve dhe Shoqërisë civile
u ndërgjegjësuan më tepër mbi zbatimin e drejtë të legjislacionit që mbron barazinë gjinore;
4. U krijuar 3 forume të grave, 1 për çdo njësi vendore, me pjesëmarrjen e 10 grave për njësi.
Projekti ka kontribuuar në promovimin e qeverisjes së mirë dhe zbatimit të barazisë
gjinore në vendimmarrjen lokale duke rritur pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në proceset
vendimmarrëse të njësive vendore Kukës, Has dhe Tropojë.
Arjola Domi
Lagjia nr.5; Sheshi “Skënderbej”
+35567 27 38 945
rdakukes@gmail.com
http://agjenciaezhvillimitrajonal.weebly.com/

Shoqata e Ekspertëve të Rinj Mjedisorë, Bulqizë

Barazi në vendimarrje dhe akses në informacion mbi çështjet mjedisore në
Bashkinë Bulqizë.
12 muaj
14,252.62 Euro
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Bulqizë, Qarku Dibër
Projekti synoi promovimin e pjesëmarrjes aktive qytetare në vendimarrjen lokale me qwllim adresimin
mbi çështjet mjedisore.
1. Vlerësim para dhe pas i të drejtës së qytetarëve për informim në çështjet mjedisore; 2. Takime të
hollësishme të dedikuara çështjeve mjedisore me nxënës të shkollave në Bulqizë, Fushë Bulqizë, Zerqan,
Shupenzë; 3. Hartimi i një broshure informuese mbi mënyrat e marrjes së informacionit; 4. Takime
informuese me shoqërinë civile mbi kuadrin ligjor për detyrimin e informimit të publikut mbi çështje
mjedisore; 5. Hartimi i Manualit për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në procesin e vendimarrjes për
problematika mjedisore.
1. Një numër prej 50 personash u angazhuan në grupe pune me qëllim hartimin e rekomandimeve për
pushtetin vendor; 2. Mbi 20 rekomandime, të hartuara nga grupet e punës janë marrë në konsideratë
nga bashkia Bulqizë; 3. 250 persona (prej tyre160 nxënës, 50 përfaqësues të OSHC-ve dhe 40
përfaqësues biznesi) janë më të familjarizuar me të drejtat e tyre për informim mbi çështjet mjedisore;
4. Një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të administratës publike kanë një qasje më të përgjegjëshme
mbi detyrimet e tyre lidhur me informimin e publikut; 5. Më tepër se 1000 qytetarë janë tashmë më të
informuar mbi problemet mjedisore dhe mënyrat e adresimit të tyre; 6. 500 ankesa u dorëzuan pranë
bashkisë nga qytetarët.
Projekti ka kontribuar në rritjen e aktivizimit të Shoqërisë Civile në proceset vendimmarrëse për çështjet
mjedisore nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për menaxhimin e
qëndrueshëm të mjedisit.
Young Environmental Experts Association (SHERM)
Danjel Bica
Lagja “Minatori” Bulqizë
+355 67 25 31 269
shermalbania@hotmail.com
shermalbania.wordpress.com

Gafurr Deda
Coordinator
gafurrdeda@gmail.com
+355 68 31 47 177
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Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale në Qarkun Shkodër
Aktivizëm qytetar kundër korrupsionit në pyje dhe kullota.
12 Muaj
15,156.75 Euro
Bashkitë Shkodër dhe Vau Dejes, Qarku Shkodër

BUXHETI

ARRITJET

Organizata kërkoi të kontribojë në forcimin e rolit të Shoqërisë Civile në Shqipërinë e Veriut, në
promovimin e qeverisjes së mirë vendore të pyjeve, luftën kundër korrupsionit dhe të ndihmojë në
zbatimin e legjislacionit përkatës.
1. Seminar mbi transferimin e kompetencave në menaxhimin pyjor për 30 përfaqësues të institucioneve
publike, OShC-ve dhe të tjerë aktorë relevantë në nivel lokal; 2. Studim mbi zbatimin e legjislacionit
(monitorim i legjislacionit mbi menaxhimin e pyjeve dhe zbatimin e tij) në _llim dhe në përfundim të
projektit; 3. Shpërndarje e raporteve të monitorimit; 4. Sesion trajnimi mbi menaxhimin e tokës dhe
ruajtjen e saj për 30 përfaqësues të institucioneve publike, OShC – të dhe të tjerë aktorë relevantë në
nivel lokal; 5. Studim mbi aplikimin praktik të materialeve të marra gjatë trajnimit dhe hartimi i një
dokumenti mbi pjesëmarrjen e ShC në menaxhimin e pyjeve nga një grup pune prej 10 personash; 6.
Fushata informimi: ndarje e arritjeve në
qeverisjen lokale mjedisore (sesione informimi, mbulim televiziv)
1. Janë realizuar 3 mbledhje të këshillit bashkiak, bashkia Shkodër, mbi qeverisjen e pyjeve dhe tokave,
me pjesëmarrjen e aktorëve të shoqërisë civile; 2. Janë marrë në konsideratë nga pushteti vendor 3
rekomandime të dhëna nga OSHC-të; 3. Gjithsej 80 rekomandime, sugjerime apo ankesa janë dorëzuar
nga qytetarët gjatë proceseve konsultative; 4. 50 institucione ( OSHC, shkolla, media, institucione
vendore) janë përfshirë në fushatat e informimit dhe avokimit.
Projekti ka kontribuar në sasinë dhe cilësinë e aktiviteteve të organizuara nga qytetarët ose autoritetet
lokale në bashkëpunim me OSHC-të për të promovuar menaxhimin e mirë të pyjeve dhe ruajtjen e
trashëgimisë pyjore.
The Federation of Forestry and Communal Pastures in Shkodra Region
Rruga: Dom Bosko 1, Shkoder
0682464283 N/A gsokol.fpsh@hotmail.com
Sokol GURI Chairman
gsokol.fpsh@hotmail.com 0682464283

Qendra për edukimin dhe kujdesin paliativ (PCEC

MMS-Lezhë (Monitorimi i Sektorit Shëndetësor në Lezhë)
12 Muaj
12,006.75 Euro

PACT

41

ORGANIZATA

ZONA E ZBATIMIT

TITULLI

PËRSHKRIMI

KOHËZGJATJA

AKTIVIETET

BUXHETI

ARRITJET

Lezhë
Gjatë procesit të implementimit u synua parandalimi i praktikave korruptive në Sistemin
Primar të Kujdesit Shëndetësor nëpërmjet pjesëmarrjes aktive qytetare në monitorimin e
institucioneve përgjegjëse dhe rritjen e nivelit të llogaridhënies në territorin e Bashkisë Lezhë.
1. Identikimi i Sistemit Primar të Kujdesit Shëndetësor dhe komponentëve të tij institucionalë;
2. Hartimi i një plani Monitorimi dhe Vlerësimi me synim Qendrat Shëndetësore dhe
Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë; 3 Tryezë e rrumbullakët për të diskutuar gjetjet dhe
rekomandimet; 4. Seminar me përfaqësues të sektorit në Monitorim dhe Transparencë; 5.
Vlerësim i kuadrit ligjor dhe strategjik; 6. Hartimi i një plani analitik të structures organizative,
marrëdhënieve ndërinstitucionale dhe proçedurave formale që lidhin pacientin me strukturat
përgjegjëse; 7. Takime për të ndjekur dhe asistuar Qendrat Shëndetësore dhe stan e tyre në
adaptimin e procedurave të standartizuara të monitorimit dhe vlerësimit periodik.
1. 200 të rinj dhe gra janë më të informuar mbi shërbimet shëndetësore të Kujdesit
Shëndetësor Parësor; 2. Në 30% të rasteve në të cilat qytetarët që kanë marrë shërbim
shëndetësor, ata kanë ndjekur rrugën formale (përmes mjekut të familjes); 3. Një numër
qytetarësh dhe OSHC janë përfshirë aktivisht në monitorimin e shërbimeve të Qendrave të
kujdesit shëndetësor parësor; 4. Janë rritur aftësitë e stafit administrativ dhe atij mjekësor në
monitorimin e brendshëm dhe raportimin efektiv.
Projekti ka kontribuuar në rritjen e nivelit të shërbimimeve të kujdesit shëndetësor parësor
ndaj qytetarëve të Lezhës.
Paliative Care and Education Center (PCEC)
Lagjia “Varosh”, Lezhe, Albania
+355 215 24 4166
Pcecenter@yahoo.com

Sander Marku
Project Manager
s.marku13@yahoo.com
+355 69 21 42 662
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Qendra "Lëvizja rinore për Demokraci" Pukë
Pjesëmarrja qytetare për qeverisjen e mirë në Bashkinë Pukë
6 Muaj
8,322.30 Euro
Bashkia Pukë, Qarku Shkodër

BUXHETI

ARRITJET

Projekti kërkoi të promovojë qeverisjen e mirë, transparencën, llogaridhënien dhe sjelljen
etike të pushtetit vendor në Bashkinë Pukë.
1. Krijimi i 5 Grupeve qytetare të Monitorimit dhe Konsultimit; 2. Trajnime për anëtaret
e Grupeve të Monitorimit dhe Konsultimit; 3. Hartimi dhe plotësimi i një ankete mbi
pjesëmarrjen qytetare dhe hartimi I raportit me gjetjet dhe rekomandimet përkatëse.; 4.
Seminare për të ndarë gjetjet dhe rekomandimet e procesit të anketimit të qytetarëve dhe
hartimi i “Planit të veprimit”; 5. Hartimi dhe firmosja e “Kontratës Sociale” mes grupeve të
monitorimit dhe konsultimit dhe Kryetarit të Bashkisë; 6. Hartimi i Kodit të Etikës për Bashkinë
Pukë dhe trajnim për Median lokale; 7. Ekspozita “Korrupsioni në sytë e fëmijëve”
1. Është krijuar rrjeti qytetar i përbërë nga 55 anëtarë; 2. Bashkia ka miratuar një fond për
përmirësimin e kushteve të jetesës të 16 familjeve nëpërmjet ngritjes së problematikës në
rrjetet sociale; 4. Janë krijuar 5 grupe qytetare monitoruese dhe këshilluese, të cilat janë
aftësuar për të ndikuar mbi institucionet publike; 5. Nëpunës të bashkisë Pukë janë aftësuar
për çështjet e etikës dhe luftës kundër korrupsionit;
Projekti ka kontribuar në ngritjen e disa mekanizmave efektivë për fuqizimin e rolit të
qytetarit dhe bashkëpunimin me institucionet vendore në funksion të qeverisjes se mirë, antikorrupsionit dhe transparencës.
Qendra “Lëvizja Rinore për Demokraci” Pukë
Rruga “Ymer Puka”, pall. nr. 28, shk. 1, Pukë
lrd.albania@gmail.com
www.lrd-albania.org

Lindita Hyseni
Drejtor ekzekutiv
lindita_hyseni@yahoo.com
0672640895

Shoqata “Integrimi”, në partneritet me Fondacionin “Diakonia Agapes”

Partnerë në Shëndetin e Grave
12 muaj
15,729 Euro
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Bashkia Tropojë, Qarku Kukës
Qëllimi I projektit ishte përmirësimi I aksesit të qytetarëve, sidomos grave, në zonat rurale të
Bashkisë Tropojë në shërbimet publike shëndetësore.
1. Takim hapës i projektit dhe prezantim i tij; 2. Realizimi i një studimi bazë (anketim); 3. Krijimi
i një grupi me 15 Aktivistë shëndetësorë; 4. Mbështetje e aktivistëve për të realizuar takime
sensibilizuese komunitare; 5. Zhvillim i fushatave të ndërgjegjësimit për çështje të shëndetit
publik; 6. Krijimi dhe realizimi i një studimi mbi “Kënaqësinë e pacientëve”; 7. Organizimi i
një tryeze të rrumbullakët me aktivistët e identifikuar, ofruesit e shërbimit shëndetësor dhe
punonjës të institucioneve publike relevante; 8. Realizimi i një Forumi Vjetor.
1. Rreth 25% më shumë qytetarë (kryesisht gra) të grupmoshës 40-65 vjeç në bashkinë
Tropojë kanë përfituar nga shërbimi mjekësor falas; 2. Rreth 300 gra kanë rritur njohuritë
e tyre mbi shërbimet shëndetësore që ju ofrohen; 3. Një numër prej 20 punonjësish të
Qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor kanë rritur kapacitetet në çështje të mirëqeverisjes/
mirëmenaxhimit të QKSH-ve; 4. 15 aktivistë u aftësuan mbi shpërndarjen e informacionit në
komunitetet e tyre dhe shërbejnë si pika kontakti për këto komunitete.
Projekti arriti të kontribuojë në rritjen e aksesit për shërbimet publike shëndetësore për
qytetarët, kryesisht gratë dhe vajzat e bashkisë Tropojë.
“Integrimi” Association in Tropoja
Godina e N/Prefektures Bajram Curri Tropojë - Albania Tel.: + 355 692072920
Fax: + 355 2 1322233
E-mail: integrimda@yahoo.com
Xhevdet Hoxha Executive Director
integrimda@yahoo.com Mob: 0692072920
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Shoqata e Pyjeve dhe Përdoruesve të Kullotave, Has në partneritet me shoqatën “Njerëzit
në focus/ People in Focus”
Përmirësimi i ofrimit të shërbimit publik në Bashkinë Has nëpërmjet angazhimit qytetar në
monitorim dhe vlerësim
10 Muaj
14,706.80 Euro
Bashkia Has, Qarku Kukës
Qëllimi I organizatës ishte përmirësimi i performancës së pushtetit lokal në sigurimin e
shërbimeve publike cilësore duke angazhuar qytetarët e Bashkisë Has në monitorimin dhe
vlerësimin e shërbimit të ofruar publik.
1. Krijimi i një koalicioni lokal për përmirësimin dhe monitorimin e shërbimit publik, e përbërë
nga OSHC-të lokale, përfaqësues të medias, lider komunitarë dhe individë; 2. Organizimi i një
trajnimi për fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve mes të rinjve në Bashkinë Has; 3. Analizimi
i situatës aktuale të shpërndarjes së shërbimit në Bashkinë Has; 4. Përgatitja e kartave të
informacionit për çdo shërbim public qe shpërndahet në Bashkinë Has; 6. Hartimi dhe
publikimi i “Raport dhe sugjerime mbi përmirësimin e shërbimit publik në Bashkinë Has”.
1. Bashkia Has ka shqyrtuar dhe ka marrë parasysh 2 rekomandime të qytetarëve dhe
shoqërisë civile; 2. Njw numwr të rinjsh janë angazhuar në procesin e monitorimit dhe
vlerësimit të shërbimeve publike; 3. Janë hartuar dhe shpërndarë në komunitet karta
informuese mbi shërbimet publike; 4. 50 qytetarë kanë morwn pjesë në dëgjesat publike; 5.
Janë realizuar pa dijeni 15 raste monitorimi (mastery shopper)
Projekti ka kontribuar në forcimn e rolit monitrorues të qytetarëve dhe rritjen e angazhimit
dhe pjesëmarrjes së e tyre për vlerësimin e ofrimit të shërbimeve publike.
Shoqata e Perdoruesve the Pyjeve dhe Kullotave –Has.(SHPPK), Has, Forestry Users
Association Has
(FUAH) + 355 692347498 + 355 68 5788103 selim-lisha@live.com
Deputy Director Selim Lisha selim-lisha@live.com
+ 355 692347498 + 355 68 5788103

Qendra për Zhvillim dhe Integrim Demokratik Kukës (DIDCK), në partneritet me Shoqatën
për Kulturë Demokratike, Dega Kukës.

Llogaridhënie tek qytetarët për qeverisje të suksesshme
10 Muaj
15,721.04 Euro
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Bashkia Kukës, Qarku Kukës
Synimi i projektit ishte promovimi i qeverisjes së mirë që është transparente, gjithëpërfshirëse dhe e
përgjegjshme kundrejt qytetarëve duke ndërgjegjësuar dhe forcuar aktorët e shoqërisë civile.
1. Identifikimi dhe përzgjedhja e aktorëve të shoqërisë civile të cilët do të përfitojnë nga, apo do të
kontribojnë në projekt; 2. Hartimi dhe plotësimi i pyetësorit mbi perceptimin qytetar; 3. Organizimi i një
tryeze të rrumbullakët për të ndarë gjetjet dhe rekomandimet nga raporti; 4. Trajnim tematik i dedikuar
për nëpunësit civilë mbi “principet e qeverisjes së mirë dhe mënyrave innovative për të përmirësuar
ofrimin e shërbimit publik”; 5. Hartim i një manuali për angazhimin e shoqërisë civile në rritjen e
llogaridhënies në nivel vendor.
6. Administrimi i një ankete mbi nivelin e kënaqësisë qytetare lidhur me shërbimet publike.
1. 10 OSHC themelore dhe 25 përfaqësues të tyre rritën aftësitë në hartimin dhe zbatimin e studimeve
mbi perceptimin e qytetarëve për konceptet e llogaridhënies dhe transparencës vendore; 2. Një
numër prej 26 nëpunësish civilë kanë thelluar njohuritë e tyre në lidhje me aplikimin e një qasjeje
më gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme kundrejt qytetarëve; 3. Është rritur niveli i bashkëpunimit
mes Bashkisë Kukës dhe koalicionit të OSHC-ve, bazuar në hartimin dhe zbatimin e Memorandumit
të Mirëkuptimit mes tyre; 4. Është rritur niveli i informimit të qytetarëve, nëpërmjet mbulimit të gjerë
mediatik.
Projekti arriti të kontribuojë në rritjen e aksesit për shërbimet publike shëndetësore për qytetarët,
kryesisht gratë dhe vajzat e bashkisë Tropojë.
Democratic Integration and Development Centre
Kukës (DIDCK)
Lagja Nr 4, Palll.8, Sh.1, Ap.3, Kukës - Albania
Tel/Fax: ++ 355 424 2281690
zyrjanalushi@yahoo.com
www.qizhdk.org

Zyrjan ALUSHI
Executive Director
zyrjanalushi@yahoo.com
00355692097016; 00355672018016
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Agjencia e Zhvillimit Rajonal Lezhë (LERDA) në partneritet me Qendrën për Zhvillim
Ekonomik dhe Njerëzor (EHDC) Tirane
Citizens Act
18 Muaj
22,403.75 Euro
Bashkia Lezhë, Qarku Lezhë
Projekti kërkonte promovimin dhe menaxhimin e kulturës së sjelljes nëpërmjet krijimit të
partneriteteve efektive në shoqërinë civile rreth mirëqënies sociale.
1. Realizimi i vlerësimit institucional dhe monitorimi I performancës së funksionit të shërbimit social
në Bashkinë Lezhë, pas reformës territorial; 2. Monitorimi i performancës së Drejtorisë së Mirëqënies
Sociale, nëpërmjet vlerësimit poeriodik dhe hartimit të tre raporteve të monitorimit për shërbimin
e ofruar; 3. Ngritja e kapaciteteve – Mbështetja e Drejtorisë së Shërbimit Social në Bashkinë Lezhë
në zhvillimin e aftësive monitoruese dhe raportuese me qëllim përmirësimin e shërbimit social të
orfuar nga ky department; 4. Rritja e ndërgjegjësimit të Këshillit Bashkiak Lezhë mbi detyrimin për
të siguruar përmirësimin e shërbimit të ofruar në rang vendor dhe për të njohur të drejtat civile dhe
të mirëqënies sociale për popullsinë që përfaqëson; 5. Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi
çështje sociale dhe gjinore;
1. 20 zyrtarë të bashkisë Lezhë përftuan aftësi në çështje të monitorimit dhe vlerësimit të
brendshëm; 2. Eshtë adaptuar 1 format monitorimi dhe vlerësimi nga Drejtoria e Mirëqënies Sociale
Lezhe dhe është përdorur më raportim periodik 6 mujor; 3. Është realizuar një vlerësim i integruar
mbi performancën e shërbimeve, boshllëqeve të identifikuara dhe janë ofruar rekomandime për
bashkinë Lezhë; 4. U bë e mundur një hartë sociale e shërbimeve të Drejtoria e Mirëqënies Sociale
Lezhe.
Projekti ka kontribuar në krijimin e partneriteteve efektive mes organizatave të shoqërisë civile rreth
shërbimeve sociale nëpëmjet kuptimit më të mirë sektorit dhe problematikave të tij si dhe rritjes së
kapaciteteve të punonjësve për insititucionin e synuar (Bashkia Lezhe, Drejtoria e Mirëqenies Sociale)
Lezha Regional Development Agency (LERDA)
Sheshi “Gjergj Kastrioti” Lezhe,4501
info@lerda.al
www.lerda.al

Aisel Reka
Project Manager
info@lerda.al
+355697260445

Gruaja tek Gruaja Shkodër
Forcimi i transparencës së institucioneve lokale nëpërmjet informimit publik, promovimit
të pjesëmarrjes publike në vendimarrje dhe ngritjes së kapaciteteve të Shoqërisë Civile në
monitorimin dhe adresimin e këtyre çështjeve
12 muaj
22,898.40 Euro
Bashkia Shkodër, Qarku Shkodër
Qëllimi I organizatës ishte dhënia e kontributit në përmirësimin e cilësisë të demokracisë
vendore, duke promovuar transparencën dhe pjesëmarrjen qytetare.
1. Takime informuese dhe edukuese mbi të drejtën për informim dhe pjesëmarrje në procesin
e vendimarrjes; 2. Workshop-e me grupe fokusi nga komuniteti i 11 njësive administrative të
Bashkisë Shkodër; 3. Ngritja e grupit të Ekspertëve; 4. Përgatitja e procesit të monitorimit dhe
formularëve të vlerësimit nga ekspertët; 5. Krijimi dhe trajnimi i grupit të vëzhguesve socialë.
6. Zhvillimi i procesit të monitorimit; 7. Hartimi i raportit të monitorimit; 8. Debat televiziv mbi
të drejtën qytetare për informim dhe pjesëmarrje aktive në qeverisje.
1. Janë ndërmarrë 11 iniciativa konkrete nga komuniteti për dërgimin e kërkesave për
informacion drejt strukturave lokale; 2. Janë ndërmarrë 11 iniciativa komunitare për
pjesëmarrje aktive në mbledhjet e këshillit bashkiak; 3. 14 qytetarë u aftësuan për të
përfaqësuar më mirë nevojat e komuniteteve të tyre dhe për të influencuar prioritetet dhe
planet e veprimit të këshillit bashkiak; 4. Një sërë rekomandimesh janë marrë parasysh nga
bashkia Shkodër.
Projekti ka kontribuar në rritjen e numrit të qytetarëve të kënaqur lidhur me cilësinë e
qeverisjes vendore nëpërmjet forcimit të rolit të shoqërisë civile në mirëqeverisjen vendore
dhe luftën kundër korrupsionit.
“Woman to Woman” Organization
Majlinda Angoni
L.Vasil Shanto, Rr. Marin Barleti, P.161. Shkoder
(+355)22241154;
gruajatekgruaja@gmail.com
www.gruajatekgruaja.com

Majlinda Angoni
President
majlindangoni@yahoo.it
0682079112
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Qendra Komunitare “Sot për të ardhmen” dega Pukë.
BORIA – Bashkëpunimi dhe Organizimi për rritjen e iniciativave dhe aktivizmit qytetar.
6 Muaj
8,526 Euro
Bashkia Pukë, Qarku Shkodër.

BUXHETI

ARRITJET

Projekti synoi për një qeverisje më të mirë në Bashkinë Pukë nëpërmjet rritjes së nivelit të angazhimit
qytetar në përmirësimin e shërbimeve publike në drejtim të mbulimit, cilësisë dhe standarteve të tyre
dhe bashkëpunimit mes autoriteteve lokale dhe qytetarëve në planifikimin e shërbimeve nga pushteti
vendor.
1. Identifikimi i antarëve potencilë dhe krijimi i grupeve monitoruese “Boria”; 2. Bashkëpunim dhe
realizimi i takimeve informuese me autoritetet lokale; 3. Shpërndarja e gjetjeve dhe rekomandimeve
mbi shërbimet publike; 4. Mbështetje për Bashkinë Pukë me informacion të përditësuar dhe diskutim
mbi rezultatet e projektit në mënyrë të tillë që të merren hapat e nevojshëm dhe të kërkohet për
investime shtesë për të siguruar qeverisje të mirë.
1. Janë ngritur dy struktura aktive komunitare në rolin e monitoruesit (BORIA) me 25 anëtarë (20 gra)
në përbërjen e tyre; 2. 25 anëtarët e grupeve monitoruese kanë njohuri të shtuara mbi organizimin
dhe funksionimin e pushtetit vendor, standardet e shërbimeve publike, performancën e aktiviteteve
publike dhe matjen e saj si dhe procedurat e ndarjes së informacionit dhe ndërgjegjësimit komunitar;
3. Është hartuar 1 set rekomandimesh dhe një Raport Vlerësimi për shërbimet nga grupet BORIA në
bashkëpunim me komunitetin dhe është ndarë në Bashkinë Pukë.
Projekti ka kontribuar në rritjen e përfshirjes qytetare në mirëqeverisjen e strukturave vendore në
Bashkinë Pukë nëpërmjet nismave konkrete të dy grupeve aktive monitoruese BORIA. Funksionimi i
grupeve monitoruese ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e ndërgjegjësimit komunitar
lidhur me luftën kundër korrupsionit dhe llogaridhënien e autoriteteve lokale.
Qendra Komunitare “Sot për të Ardhmen” Pukë
Nëpërmjet:
QZHK “Sot për të Ardhmen”
Sheshi Tërbuni, SH5
+ 355 (0) 21222919
info@cdc-tff.org
www.facebook.com/cdc.puke
www.cdc-tff.org

Miliha Islami
Koordinatore
Email: mililhaislami@live.com
+ 355 (0) 21222919

Qendra e trajnimeve për pyjet komunale dhe zhvillimin rural –TCCFRD
Lufta kundër korrupsionit në sektorin e pyjeve nëpërmjet ndërgjegjësimit publik dhe
partneriteteve bashkëpunuese.
12 Muaj
14,208.08 Euro
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Bashkia Dibër, Qarku Dibër
Objektivi I organizatës ishte rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në veprimtaritë antikorruptive të cilat
përmirësojnë transparencën, llogaridhënien dhe qeverisjen nëpërmjet aplikimit të mekanizmave të
kontrollit që OSHC-të zotërojnë përkundrejt organeve shtetërore.
1. Krijimi i grupeve monitoruese komunitare në tre njësitë administrative; 2. Ngritja e kapaciteteve
të grupeve komunitare dhe përfaqësuesve të tyre për të forcuar zërin e komunitetit në monitorimin
efektiv të fenomenit të korrupsionit në sektorin pyjor; 3. Promovimi i veprimtarive anti korrupsion dhe
fushatave të ndërgjegjësimit, që sigurojnë informacion për komunitetet përkatëse në luftën kundër
korrupsionit; 4. Krijimi i njësisë rajonale për Monitorimin dhe Ndarjen e informacionit mes partnerëve
në komunitet; 5. Workshop me aktorët kyç mbi qartësimin e Ligjit për menaxhimin e pyjeve dhe
ndërthurjen e tij në Kodin Penal; 6. Takime monitoruese semestrale mes Federates së përdoruesve të
Pyjeve, Drejtoria e Shërbimit Pyjor, prokurorisë, njësive administrative për të monitoruar shpyllëzimet
ilegale dhe për të përmirësuar normën e ndjekjeve penale.
1. Janë krijuar dhe janë funksionale 3 grupe komunitare monitoruese; 2. Është rritur pjesëmarrja qytetarë
në vendimmarrje; 3. Është krijuar 1 njësi rajonale monitorimi me 19 anëtarë si strukturë parandaluese
e korrupsionit në sektorin pyjor; 4. Është firmosur një memorandum mirëpkuptimi mes bashkive
Dibër dhe Bulqizë, 3 njësive administrative dhe 1 përfaqësues të shoqërisë civile; 6. Është mbledhur
informacion periodik mbi aktiviteve të jashtëligjshme.
Projekti arriti të rrisë ndërgjegjësimin komunitar dhe aktivizimin qytetar në iniciativa anti-korrupsion si
dhe kanë krijuar partneritete bashkëpunuese mes shoqërisë civile, qeverisjes qendrore dhe asaj vendore
si një mekanizëm efektiv për të mbështetur përpjekjet anti-korrupsion në sektorin e pyjeve në bashkitë
Dibër dhe Bulqizë.
Training Centre for Communal Forestry and Rural
Development. –TCCFRD- Street “Ahmet Karasani”nr
4 Tomin Peshkopi Diber
0674574111
qendertrainimi2011@gmail.com

Bardhul Shehu
Project Coordinator
bardhishehu@gmail.com
Mob : 0674574111

REKOMANDIME
/PËRFUNDIME

KONTAKTET

ZONA E ZBATIMIT

TITULLI

PËRSHKRIMI

KOHËZGJATJA

AKTIVIETET

BUXHETI

ARRITJET

REKOMANDIME
/PËRFUNDIME

KONTAKTET

PACT

ORGANIZATA

50

Promovimi i transparencës, integritetit dhe anti – korrupsionit në shërbimet publike,
Bashkia Kukës
Qendra për Zhvillim Rinor
Bashkia Kukës, Qarku Kukës
6 muaj
Total: 9,062.55 Euro
Të rrisë nivelin e transparencës dhe funksionimit të qeverisjes së hapur nëpërmjet pjesëmarrjes
dhe mbështetjes së iniciativave qytetare.; Të sigurojë qeverisje transparente, të hapur dhe të mirë,
nëpërmjet të kuptuarit të drejtë të situatës, angazhimit qytetar dhe partneritetit mes qytetarëve
dhe organeve qeverisëse.
1. Trajnim për përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë, zyrtarë lokalë, (25 të rinj) në monitorimin
e shërbimeve, pjesëmarrje aktive qytetare dhe rrjetëzim lokal; 2. Mbledhje të dhënash nëpërmjet
10 takimeve “focus group”; 3. Intervista gjysëm të strukturuara dhe pyetësorë mbi pjesëmarrjen
qytetare në vendimarrje, cilësinë e shërbimit dhe perceptimin mbi korrupsionin në nivel lokal; 4.
Hartimi i një pakti anti – korrupsion dhe angazhimi i grupimeve të ndryshme, zyrtarë, shoqëri civile
dhe sektorit privat për promovimin dhe zbatimin e tij;
1. Rekomandime të përpiluara dhe të paraqitura pranë autoriteteve vendore; 2. Janë realizuar 2
plane veprimi nga të rinjtë si strukturë e organizuar për të realizuar procesin e ndërgjegjësimit të
komunitetit dhe ndikimin e drejtpërdrejtë të politikave vendor; 3. 13 përfaqësues së OshC-ve dhe
1 përfaqësues biznesi) kanë firmosur Paktin Anti – Korrupsion; 4. 10 qytetarë janë angazhuar si
10 pika kontakti në njësitë administrative të Bashkisë Kukës, si struktura monitoruese, ndarjes së
informacionit mes njësive dhe si urë lidhëse mes qytetarëve dhe pushtetit vendor.
Projekti ka ka kontribuar në promovimin e iniciativave qytetare për rritjen e transparencës nga
pushteti lokal.
Qendra për Progres Rinor
L 4, Godina Kryqi Kuq, kati II-te, Kukës
024223113
orgcyp@hotmail.com
www.cyp.al

Lavdrim Shehu
Drejtor Ekzekutiv
lavdrimshehu@yahoo.co.uk
0682095148

ACDRAD Delfini, Dibër
Të luftojmë sjelljen korruptive në sistemin shëndetësor në Qarkun Dibër
9 muaj
18, 090.98 Euro
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Dibër, Bulqizë, Mat, Klos
Projekti ka si qëllim të kontribojë në promovimin e qeverisjes së mirë dhe zbatimit të ligjit në nivel
lokal në sektorin e shëndetësisë në Qarkun Dibër, nëpërmjet sigurimit të informacionit cilësor mbi
ndryshimin e sjelljeve dhe veprimtaritë anti – korruptive. ë forcojë rolin e organizatave të shoqërisë
civile dhe aktorëve të tjerë komunitarë në qeverisjen e mirë dhe anti – korrupsionin në shërbimin
shëndetësor në Qarkun Dibër.
1. Seanca trajnimi me përfaqësues të institucioneve lokale shëndetësore, staf mjekësor dhe
OShC në Peshkopi, Bulqizë, Burrel dhe Klos; 2. “Workshop-e” me autoritete lokale nga sektori i
shëndetit public, si dhe të të rinj dhe OShC nga Peshkopi, Bulqizë, Burrel dhe Klos; 3. Përgatitja dhe
shpërndarja e materialeve të Informimit, Edukimit dhe Komunikimit; 4. Hetimi në terren I bizneseve
ofruese të shërbimit shëndetësor të cilat janë të pa regjistruara, të pa liçensuara apo të cilave u ka
skaduar afati I veprimtarisë.
1. Rritje e numrit të ankesave të qytetarëve në lidhje me raste apo sjellje korruptive nga ana e
institucioneve; 2. Rritje e ndërgjegjësimit të institucioneve publike mbi pasojat e veprimeve jo
transparente dhe korruptive në këtë sistem; 3. Rritje të njohurive dhe kapaciteteve të komunitetit
dhe OshC-ve mbi menyrat për të ndikuar pozitivisht mbi politikat vendore, bazuar në Strategjinë
Kombëtare Kundër Korrupsionit.
Është forcuar roli i OSCH-ve dhe aktorëve të tjerë komunitarë si monitorues të institucioneve të
kujdesit shëndetësor për të parandaluar sjelljet korruptive dhe për të promovuar qeverisjen e mirë.
ACDRAD- Dolphin (Association for Cooperation
and Development of Rural Areas in Diber
Region “Dolphin” Address: Bulevardi Elez Isufi,
Qendra e Edukimit dhe Komunikimit, Peshkopi/
Albania
Mob: 355 698923642;
E-mail: shoqata_delfinidiber@live.com

Contact Person: Halil Goleci
Position: Chairperson
E-mail: shoqata_delfinidiber@live.com
Mob: 355 698923642
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Burimet Natyrore në Zhvillim, Shkodër
Komitete Aktive Qytetare për monitorimin e Pushtetit Vendor në Shkodër
12 muaj
15, 336 Euro
Shkodër; Malësi e Madhe; Vau i Dejes

BUXHETI

ARRITJET

Projekti ka si qëllim fuqizimin e komunitetit për të ndikuar vendimarrjen lokale, llogaridhënien
institucionale dhe transparence, si dhe fuqizimin i rolit të qytetarëve në qeverisjen e mirë lokale,
nëpërmjet veprimtarive monitoruese.
1. Trajnimi i qytetarëve nga tre Bashkitë e synuara; 2. Transmetimi i një spoti informues në radion
dhe televizionin lokal; 3. Takime të hapura të komunitetit me stafin e Bashkive; 4. Studim kërkimor
mbi aktivitetin e organeve qeverisëse; 5. Përgatitja e Raportit të Rezultateve të Studimit; 6. Takime
me autoritetet lokale për të prezantuar Raportin e gjetjeve nga studimi; 7. Krijimi i “Komiteteve të
qytetarëve aktivë” në tre bashkitë e synuara; 8. Monitorim mujor i faqes web të bashkisë, burimeve
njerëzore dhe financiare brenda bashkisë, si dhe përmbushjes së investimeve të planifikuara në kohë;
9. Përgatitja e Raportit të Analizës Finale, bazuar në takime të hapura, proceset e monitorimit nga
komitetet, aktivitetet në faqen web, etj. 10. Takime me tre përfaqësuesit e bashkive për të prezantuar
Raportin Analitik.
1. 30% e rekomandimeve të drejtuara janë marrë në konsideratë nga bashkitë e synuara në projekt;
2. 660 qytetarë janë më të ndërgjegjësuar mbi të drejtat e tyre për të qënë të informuar dhe për t’u
marrë parasysh nga pushteti vendor; 3. Është rritur tendenca qytetare për të kontribuar vendimarrjen,
nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në mbledhjet e Këshillit Bashkiak.
Qytetarët e Bashkisë Shkodër demonstrojnë një fuqizim të rolit të tyre në të ndikuarin pozitiv të
qeverisjes vendore dhe komponentëve të saj, nëpërmjet veprimtarive monitoruese.
“Natural resources in development”
L.Qemal Stafa, Rr Musa Juka, Nr 16,Shkoder
Albania
0676035803
resourcesindevelopment@gmail.com

Ilir Shurdha
ilirshurdha@yahoo.com; xairakastrati@yahoo.com
0673101516

Partnerët për Konsultim dhe Zhvillim (CODE Partners), Shkodër; ACLI-IPSIA në Shqipëri
YOU POWER: Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet angazhimit civil dhe zhvillimit të aftësive.
12 muaj
16,521.54 Euro
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Shkodër; Malësi e Madhe; Vau i Dejes
Projekti synon të nxisë angazhimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve të bashkive Shkodër; Malësi e
Madhe; Vau i Dejes në vendimarrjen lokale. Gjithashtu ka si qëllim të promovojë angazhimin civil
dhe veprimtari konkrete të të rinjve për qeverisjen e mirë lidhur me sektorët dhe shërbimet e
dedikuara për të rinjtë dhe bazuar në prioritetet e tyre.
1. Hapja e projektit dhe mobilizimi I të rinjve në Shkodër, Vau Dejës dhe Malësi e Madhe; 2.
Mobilizimi i të rinjve dhe studentëve për krijimin e Këshillit Qytetar Rinor; 3. Trajnim Socio – Politik
për të rinjtë e angazhuar; 4. Trajnim mbi Zhvillimin e Aftësive të Lidershipit për të rinjtë;
5. Takime mës bashkive dhe 100 të rinjve të përfshirë në Ditën e Qeverisjes Vendore; 6. Dita
e Qeverisjes Vendore; 7. Përgatitja dhe hartimi i Manifestit Rinor; 8. Takime për prezantimin e
Manifestit rinor me Qeverinë Vendore dhe Këshillin Civil Rinor; 9. Takim përmbyllës / Ndarja e
eksperiencave më të mira
1. Janë miratuar vendime lidhur me problematikat rinore nga Këshilli Bashkiak; 3. Janë rritur
kapacitetet e të rinjve lidhur me zhvillimin e lidershipit rinor; 4. Eshtë krijuar Këshilli Qytetar Rinor;
5. 200 studentë janë trajnuar dhe mobilizuar për të promovuar angazhimin qytetar të të rinjve në
vazhdimësi; 6. 100 të rinj janë ndërgjegjësuar mbi rolin e rëndësishëm të bashkive në promovimin e
marrëdhënies mes tyre dhe të rinjve.
Të rinjtë e Bashkive të Qarkut Shkodër janë më të angazhuar dhe marrin pjesë aktivisht në
vendimarrjen lokale për të rritur cilësinë e shërbimeve publike të dedikuara për ta.
Consulting and Development Partners
(acronym CODE Partners)
Rruga “Gjuhadol”, Nr. 48
Shkoder 4001, Albania.
00355692064706
codepartners.al@gmail.com
www.codepartners.org

Arta Nikolli
President
artanikolli@gmail.com
00355692064706
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Mary Ward Loreto, Lezhë
Të mësojmë, të praktikojmë dhe të influencojmë një shoqëri me integritet.
10 muaj
13,245.75 Euro
Lezhë

BUXHETI

ARRITJET

Projekti ka si qëllim të forcojë rolin e të rinjve në promovimin e qeverisjes së mirë dhe parandalimin
e sjelljeve të papërshtatshme, shërbimin e dobët për qytetarët dhe praktikat korruptive në të gjithë
nivelet e funksionimit të Bashkisë Lezhë, nëpërmjet përfshirjes së komunitetit dhe monitorimit nga të
rinjtë.
1. Trajnime dhe mentorime të të rinjve në etikën institucionale, lidership dhe pjesëmarrje aktive në
vendimarrje; 2. Mentorimi i të rinjve mbi zhvillimin e kapaciteteve dhe nevoja të tjera; 3.Takime të
rregullta mes të rinjve dhe kolegëve të tyre në pushtetin vendor; 4. Hartimi i manualit dhe krijimi i
“Bordit Rinor Këshillimor”.
1. Është krijuar një grup rinor për adresimin eficent të funksionimit të shërbimeve sociale në Bashkinë
Lezhë; 2. 20 të rinj të trajnuar, janë të aftë të njohin dhe të replikojnë për komunitetet e tyre përfitimet
e programeve të shërbimeve sociale; 3. 5 kuti opinionesh janë instaluar dhe janë funksionale në
ambiente të ndryshme të bashkisë me vizibilitet të konsiderueshëm për komunitetin që i rrethon; 4.
Rekomandimet e dhëna nga grupi rinor janë adresuar nga Bashkia; 5. Grupi i të rinjve ka rritur ndikimin
e tij në vendimarrjen lokale nëpërmjet realizimit të takimeve të përbashkëta me pushtetin vendor dhe
përfaqësues të tij; 6. 10 të rinj janë angazhuar në ngritjen e një mekanizmi monitorues “Bordi Këshillimor
Rinor”
1. Krijimi i një grup rinor për adresimin e funksionimit të shërbimeve sociale në Bashkinë Lezhë; 2. Grupi
i të rinjve ka rritur ndikimin e tij në vendimarrjen lokale; 3. Rekomandimet e dhëna nga grupi rinor
janë adresuar nga Bashkia; 4. Të rinjtë janë angazhuar në ngritjen e një mekanizmi monitorues “Bordi
Këshillimor Rinor”
Mary Ward Loreto Foundation
Rr. Skenderbej
Pall. 8, Shk. 2, Ap. 8.2.5, Tirana, Albania
imeldapoole@gmail.com
+355692912687
www.albaniahope.com

Gazmir Memaj
Project Manager MWL Youth Project
Memagzi83@gmail.com
+355676091888
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Gratë në Zhvillim Shkoder
Bëhu zëri i qytetit tënd
8 muaj
15,464.40 Euro
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Malësi e Madhe
Të promovojë qeverisjen e mirë në nivel lokal ne Bashkinë Malësi e Madhe. Të forcojë rolin
e qytetarëve në qeverisjen e mirë, nëpërmjet përfshirjes së tyre në vendimarrjen lokale Të
forcojë rolin e qytetarëve në qeverisjen e mirë, nëpërmjet përfshirjes së tyre në vendimarrjen
lokale
1. Krijimi dhe trajnimi i antarëve të koalicionit lokal mbi legjislacionin për përfshirjen qytetare
dhe advokimin në nivel lokal; 2. Trajnimi i koalicionit dhe përfaqësuesve të pushtetit vendor
mbi “Teknikat për realizimin e sistemit të pikëzimit për komunitetin” dhe kuadrin ligjor të
përfshirjes qytetare në vendimarrje; 3. Vlerësimi i cilësisë së shërbimit publik në 10 fshatra të
Malësisë së Madhe dhe prezantimi i rezultatet, dhe rekomandimeve në forum; 3. Monitorimi i
procesit të planikimit të Buxheti i grantitit për vitin 2018.
1. Rekomandimet e dhëna nga qytetarët janë përfshirë në masë të konsiderueshme në planin
buxhetor për vitin 2018; 2. Rritje e njohurive të qytetarëve mbi kuadrin liogjor, teknikat e
vlerësimit të nevojave të komunitetit nëpërmjet sistemit të pikëzimit, advokim dhe lobim; 3.
Rritje e njohurive të nëpunësve të Bashkisë mbi kuadrin ligjor në qeverisjen me pjesëmarrje
dhe vlerësimin e komunitetit.
Qytetarët janë më aktivë dhe të përfshirë në çështje të qeverisjes së mirë dhe vendimarrjen
lokale.
GRUAJA NE ZHVILLIM SHKODER (GZHSH)
Women in Development Shkoder (ËIDSH)
L:3 Heronjte Rr: Skenderbeg, Shkoder, Albania
+355682056688/ +3552280888111
info@gzhsh.org
www.gzhsh.org

Anila Gurakuqi
Executive Director
widsh.anila@gmail.com/ anila.
gurakuqi@gzhsh.org
+355682064846
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Horizonti i Hapur, Shkodër; ALTRI Tiranë
Nxitja e qeverisjes së mirë në nivel lokal duke fuqizuar qytetarët në drejtim të ofrimit të
shërbimeve publike nga NjQV-të
8 muaj
16,033.50 Euro
Shkodër, Lezhë
Projekti synon të përmirësojë ofrimin e shërbimeve publike nga NjQV-të tek qytetarët në
përputhje me nevojat, kërkesat dhe pritshmëritë e tyre dhe të promovojë qeverisjen e mirë dhe
demokracinë pjesëmarrëse në nivel lokal, nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së shërbimit të ofruar
(shërbimin administrativ të SIZ1N dhe shërbimin e Mbrojtjes së Pyjeve) për qytetarët në nivel lokal
dhe për ti unifikuar ato me kërkesat dhe pritshmëritë e tyre.
1. Krijimi i Rrjetit të Vullnetarëve të Rinj; 2. Realizimi i takimeve me grupe fokusi me qytetarë dhe
OShC; 3. Hartimi i raportit me gjetjet e studimit dhe të dhëna nga takimet me grupe fokusi; 4.
Workshop me përfaqësues të bashkisë; 5. Hartim i materialeve informuese dhe realizimi i fushatës
së informimit dhe ndërgjegjësimit.
1. Është rritur interesi dhe angazhimi i nëpunësve të Bashkisë në aktivitete të mbajtura dhe
drejtuara nga qytetarët.
2. OshC-të lokale janë të interesuara dhe kanë marrë pjesë aktivisht në takime të mbajtua dhe të
drejtuara nga qytetarët me një përfaqësi nga 10 organizata.
3. Rreth 15000 qytetarë janë informuar mbi çështje të mirë qeverisjes dhe anti korrupsionit dhe
janë ndikuar pozitivisht nga zbatimi i projektit.
4. 30 të rinj janë angazhuar në Rrjetin Vullnetar Rinor.
Është përmirësuar cilësia e shërbimit publik të ofruar nga instancat përgjegjëse si pasojë direkte
e rritjes së angazhimit qytetar dhe në përputhje të plotë me nevojat, pritshmëritë dhe kërkesat e
komunitetit.
Horizont i Hapur
Address: “Edith Durham” street, building near
Tradita Restaurant, Second Floor, Shkoder.
Telephone: +355 (0)692049090 ;
E-mail: horizont.i.hapur.1@gmail.com

Horizont i Hapur Entela Hoxhaj Baci, Executive
Director
E-mail: enhoxhaj@yahoo.com
Mob: +(355) 69 20 49090

Komiteti Rinor, Lezhë
Të rinjtë në Veprim si Agjentë për zhvillimin social (Monitorimi i performances buxhetore të
Bashkisë Lezhë nga student si organ monitorues)
11 muaj
17,947.79 Euro

PACT

57

ORGANIZATA

ZONA E ZBATIMIT

TITULLI

PËRSHKRIMI

KOHËZGJATJA

AKTIVIETET

BUXHETI

ARRITJET

Lezhë
Projekti ka si qëllim të promovojë një performancë cilësore buxhetore të Bashkisë Lezhë,
nëpërmjet veprimtarisë së studentëve si organ monitorues, duke ngritur zërin e të rinjve për
shqetësimet dhe problematikat e tyre në terma të financave publike
1. Strukturimi dhe formalizimi i grupit të të rinjve; 2. Trajnimi i Trajnerëve për aktivistë të rinj
3. Zhvillim i manualit orientues për analizën buxhetore; 4. Ditë informimi në Njësitë
Administrative të Bashkisë Lezhë; 5. Monitorimi i Bashkisë Lezhë përmes antarëve të grupit
rinor; 6. Analizimi i rezultateve të ndërhyrjes së të rinjve në Bashkinë Lezhë; 7. Organizimi i
dy dëgjesave publike lidhur me parashikimet buxhetore; 8. Hartimi i Raporteve analitike të
detajuara tre mujore
1. Është krijuar një grup bërthamë me 15 studentë të cilët shërbejnë si katalizatorë i
pjesëmarrjes aktive qytetare në monitorimin e procesit të hartimit dhe zbatimit të Buxheti
i grantit; 2. 15 të rinj janë të informuar mbi Buxheti i grantit :min vendor dhe janë të aftë të
artikulojnë principet e financave publike duke influencuar vendimmarrjen në nivel vendor.
3. Qytetarët (përfshirë edhe ata të grupeve vulnerabël) janë të interesuar të marrin pjesë në
procesin e buxhetit; 4. 15 të rinj kanë marrë pjesë aktivisht në takimet e këshillit bashkiak
5. Bashkia Lezhë është ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e shpërndarjes së informacionit të lidhur
me financat publike tek publiku.
Performanca buxhetore e Bashkisë Lezhë është rritur, si kontribut i veprimtarisë studentore në
monitorimin e financave publike.
Youth Committee
Kastriot Kodheli Head of Institute
+3550692970530
Email: kom_rinor@yahoo.com; kodheli04@yahoo.com;
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Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Lezhë
Shoqëria Civile në veprim për zbatimin e ligjit kundër korrupsionit në menaxhimin e pronave
publike në Kurbin
12 muaj
13,461.00 Euro
Kurbin
Projekti synon të forcojë rolin e qytetarëve dhe OShC-ve në luftën kudër korrupsionit në
sektorin
e menaxhimit të pronave publike në Bashkinë Kurbin, nëpërmjet zbatimit të ligjit,
monitorimit të
vazhdueshëm institucional, transparencës dhe ndërgjegjësimit nga aktorët lokalë.
1. Takime informuese me aktorë lokalë; 2. Seminare me administratën e Bashkisë mbi kuadrin
ligjor për pronat publike; 3. Monitorimi i zbatimit të ligjit mbi menaxhimin e pronave publike
ne Bashkinë Kurbin; 4. Hartimi i një raporti paraprak mbi monitorimin e legjislacionit; 5.
Themelimi i “Forumit tëTransparencës Qytetare”; 6. Promovimi i masave për luftën kundër
korrupsionit “Qytetari Denoncon”.
Rritje kapacitetesh të nëpunës civil dhe OShC-ve në kuadrin ligjor dhe procedurat
administrative në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe menaxhimit efektiv të pronave
publike; 2. Qytetarë dhe përfaqësues të OSHC-ve janë aftësuar në përdorimin e mekanizmit
“Qytetari denoncon” nëpërmjet takimeve të hapura dhe mbulimit mediatik; 3. Hartuar dhe
monitorim i listave të pronave publike (për 4 njësi administrative).
Menaxhimi i pronave publike në bashkinë Kurbin është një funksion më transparent dhe
gjithpërfshirës si pasojë e forcimit të rolit të qytetarëve dhe shoqërisë civile në luftën kundër
korrupsionit dhe monitorimin e vazhdueshëm të funksioneve publike.
Instituti për Mirëqenie dhe Ambjent (IMA)
Posta shqiptare Lezhe. cel. 0674383901
Chairman
Email: luan.lusha@gmail.com; institutimam@gmail.com; Tel: 0674383901
www.Facebook/InstitutiperMireqeniedheAmb Luan Lusha.

Aleanca e Alpeve Shqiptare, Shkodër
Parqet Natyrore rajonale kanë nevojë për menaxhim të qëndrueshëm
12 muaj
17,775.45 Euro
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Malësi e Madhe; Tropojë
Projekti ka si qëllim të kontribojë drejt zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe natyror
të parqeve natyrore të Shkrelit dhe Nikaj Mërturit, duke angazhuar komunitetin të jetë pjesë
aktive e menaxhimit të qëndrueshëm të Parqeve Natyrore Rajonale "Shkrel" & "Nikaj-Mërtur"
për të siguruar zbatimin e ligjit dhe për të promovuar qeverisjen e mirë
1. Takime me institucionet lokale të Malësisë së Madhe dhe Tropojës mbi objektivat e
projektit, aktivitetet dhe vendosjen e një marrëdhënieje bashkëpunuese mes rrjetit dhe
qeverisjes lokale; 2. Realizimi i një studimi mbi situatën e menaxhimit aktual të parqeve
të synuara; 3. Organizimi i takimeve dhe trajnimeve dhe tryezave të rrumbullakëta me
pjesëmarrës nga autoritetet vendore, OJF, biznese dhe aktorë të tjerë relevantë 4. Advokimi
pranë autoriteteve lokale për përfshirjen e qytetarëve dhe inputit të tyre në procesin e planikimit të Buxheti i grantit nga strukturat menaxhuese;
1. Të rinjtë janë aftësuar mbi “Të drejtat e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes qytetare”; 2. Qytetarë
dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë informuar dhe ndërgjegjësuar mbi fenomenin e
korrupsionit dhe çështje të tjera operacionale në menaxhimin e parqeve; 3. Janë ngritur dy
klube “Miqtë e Parkut” me 20 përfaqësues për secilin.
Komuniteti lokale është më i vetëdijshëm për rëndësinë e menaxhimit efektiv dhe të rregullt
të parqeve natyrore (me fokus në parqet natyrore Shkrel dhe Nikaj – Mërtur), duke u kthyer në
një faktor kyç të promovimit të qeverisjes së mirë në këtë drejtim.
Albanian Alps Alliance (CSO)
Adresa: St.”Bahcja e Sokolve”, apt.1230,
Shkoder (4001), Albania
+ 355 (0) 692166334, + 355 (0) 673692537
info@highalbaniatrip.al, info@voicealps.org
www.voicealps.org

Petrit IMERAJ
The Board of Directors of Alliance
Email: pimeraj@yahoo.com
+ 355 (0) 692166334
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LAG Integrimi, Dibër
Monitorimi i mekanizmit të referimit të dhunës në familje në nivel lokal
12 muaj
15,503.25 Euro
Dibër

BUXHETI

ARRITJET

Projekti synon të rrisë pjesëmarrjen e Organizatave të Shoqërisë Civile në qeverisjen e mirë të
shërbimit
social për viktimat e dhunës në familje nëpërmjet aplikimit të mekanizmave të kontrollit të shoqërisë
civile mbi institucionet në funksion të plotësimit të nevojave të qytetarëve.
1. Takime në Njësitë Administrative me gratë dhe studentët; 2. Krijimi i grupeve të monitorimit dhe
advokimit në komunitet; 3. Trajnimi dhe ndërgjegjësim i komunitetit mbi mekanizmin e referimit;
4. Aktivitete parapërgatitore për të vendosur partneritete mes grupeve të interest dhe Grupeve
Komunitare të Advokimit; 5. Monitorimi dhe ndarja e informacionit mes partnerëve; 6. Takime
monitorimi semestrale mes aktorëve të përfshirë në mekanizmin e referimit të dhunës në familje,
Drejtorisë së Shërbimit Social, OShC-të dhe grupet monitoruese.
1. Ngritja e kapaciteteve të njësisë së krijuar dhe të Drejtorisë së Mirëqënies Sociale në Bashkinë
Dibër; 2. 10% e rasteve të dhunës në familje janë adresuar nga institucionet përkatëse si pasojë
e drejtpërdrejtë e ndërhyrjes komunitare; 3. 80% e studenteve vajza janë më të informuara mbi
mekanizmin e referimit të rasteve të dhunës në familje dhe procedurave administrative përkatëse; 3.
80% e punonjëseve sociale, infermiereve, mesueseve, psikologëve, etj janë të informuar mbi rolin e
tyre.
OshC-të janë më të vetëdijshme mbi rolin e tyre si monitorues të funksioneve publike dhe kanë
aftësitë e nevojshme për të adresuar nevojat e qytetarëve nëpërmjet aplikimit të mekanizmave të
kontrollit me fokus në sistemin e referimit të rasteve të dhunës në familje.
LAG “Integration”
Adresa: Lagja “Gjok Doçi”
Kimete Mazari Director Executive
Tel: 0692702235
Email: Integrimi2016@yahoo.com
kelezi@yahoo.com 0692702235

Gruaja Nënë dhe Edukatore
Monitorimi i Bashkisë Dibër mbi Transparencën dhe aksesin në informacion për qytetarët
6 muaj
9,232.65 Euro
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Bashkia Dibër
Ky projekt ka si qëllim forcimin e rolit të Shoqërisë Civile dhe Medias Lokale për të vëzhguar
dhe raportuar mbi punën e qeverisë vendore në Dibër. Gjithashtu projekti synon krijimin e
Rrjetit Trekëndësh Bashkëpunimi midis Shoqërisë Civile dhe Medias me Pushtetin Lokal dhe
Qytetarët për një përmirësim të situatës së të drejtave të njeriut në rrethin e Dibrës.
1. Krijimi i Rrjetit të Bashkëpunimit të shoqërisë civile- Medias, të rinjve dhe pushtetit lokal;
2. Organizimi i forume të hapura për të diskutuar situaten dhe problemet e pushtetit lokal
që shqetësojnë qytetarët.; 3. Realizimi i një Studim Eksperimental mbi problemet aktuale
të Dibrës, i bazuar mbi Pyetësorë, Intervista, si edhe gjetje të monitorimeve; 4. Zhvillimi i
Debateve Televizive
1. Fuqizim i rrjetit të bashkëpunimit mes shoqërisë civile, medias dhe pushtetit vendor; 2.
Ngritje të kapaciteteve të punonjësve të Bashkisë Dibër dhe gatishmëri për t’ju përgjigjur
nevojave qytetare; 3. Pjesëmarrje aktive në forumet e hapura të organizuara në kuadër të
projektit;
Është rritur bashkëpunimi i Shoqërisë Civile dhe medias lokale me Pushtetin Vendor dhe
qytetarët përmes forcimit të rolit të organizatave të shoqërisë civile dhe atyre mediatike si
mënyrë për të rritur aksesin në informacion dhe shkallën e transparencës në vendimarrje.
Shoqata “Gruaja- Nene dhe Edukatore”
Woman, Mother and Educator Association
Rr. “Tercilio Kardinali”, near Hotel “Veri”,
Peshkopi
+355(0)21 82 5090
sbatku@yahoo.com

Sanie Batku - President
sbatku@yahoo.com
+355 69 228 1693
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GLV Dibra Turistike
Menaxhimi me efektivitet dhe transparencë i Ndërmarrjes së Llixhave në Peshkopi
6 muaj
9,853.20 Euro
Bashkia Dibër

BUXHETI

ARRITJET

Projekti synon sigurimin e menaxhimit të mirë të burimeve natyrore turistike të ujerave
termale të Dibrës nëpërmjet një qeverisje të mirë, transparente dhe përgjegjëse për
qytetarët e saj dhe rritjen e të ardhurave vendore për buxhetin e bashkisë. Për më tepër,
projekti ka si objektiv luftimin e korrupsionit dhe abuzimit në Ndërmarrjen e Llixhave në
Peshkopi nëpërmjet krijimit të një sistemi menaxherial dhe administrativ të përgjegjshëm, të
kontrollueshëm dhe transparent.
1. Anketimi i qytetarëve, vizitorëve, sektorit privat dhe anëtarëve të këshillit; 2. Hartimi i një
raporti me të dhënat, gjetjet dhe rekomandimet; 3. Zhvillimi i tryezave të rrumbullakëta
me përfaqësuesit, të këshillit bashkiak dhe biznesit; 4.Workshop-e me anëtarë e Këshillit
bashkiak, përfaqësues të taksave, zyrës së financave, komisioni i ekonomisë të Këshillit
Bashkiak, përfaqësues të biznesit dhe OshC-ve.
1. Rritje të informimit të përfaqësues të Këshillit Bashkiak, OshC-ve dhe përfaqësuesëve
te biznesit; 2. Është kontribuar në identikimin e përgjegjësive dhe rolin e bashkisë në
menaxhimin e Ndërmarrjes së Llixhave; 3. Qytetarë kanë ndjekur interpelancën në sallë
me drejtorin e Ndërmarrjes së Llixhave Dibër; 4. Qytetarë janë aftësuar për politikën dhe
procedurën menaxheriale dhe operacionale të Ndërmarrjes së Llixhave Dibër.
Është rritur efektiviteti i sistemit të menaxhimit të burimeve natyrore, nëpërmjet angazhimit
qytetar për rritjen e transparencës dhe reduktimin e sjelljeve korruptive në Ndërmarrjen e
Llixhave në Bashkinë Dibër.
Grupi i Veprimit Lokal “Dibra Turistike”
Rruga “Abdyl Frasheri”, Peshkopi
+355673840009
dibra.turistike@yahoo.com

Zenulla Mehmeti Drejtor Ekzekutiv
mehmeti68@yahoo.com
+355673840009

Ekologët për Rajonin Kukës
KU-KE-SI Qeveriset
6 muaj
9,999.15 Euro
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Qarku Kukës (Bashkia Kukës, Has, Tropojë )
Synimi i projektit është promovimi i gjithëpërfshirjes së aktorëve lokale për monitorimin,
vlerësimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit, si dhe krijimi i kushteve për
bashkëpunim dhe sinergji ndërmjet autoriteteve lokale dhe rajonale, sektorit të biznesit dhe
Shoqërisë Civile për monitorimin e zbatimit të legjislacioni ekzistues mjedisor
1. Prezantimi i projektit; 2. Ngritja e kapaciteteve të Strukturave monitoruese mjedisore në
tre bashkitë; 3. Takimet e rrjetit të OJF-ve me qëllim mbrojtjen e mjedisit; 4. Formimi i rrjetit
të OJF-ve që mbrojnë mjedisin; 5. Vlerësimi gjendjes në terren, dhe perceptimi qytetar për
qeverisjen vendore ndaj mjedisit; 6. Raporti i vleresimit të qeverisjes
7. Konferencë përmbyllëse – Dëgjesa Publike; 8. Publikimi i fletëpalosjeve dhe CD-ve.
1. 200 përfaqësues të njësive të qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile janë ndërgjegjësuar
për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.
2. Është ngritur grupi i monitorimit mjedisor i përbërë nga 15 anëtarë, përfaqësues të OJF-ve,
pushteti vendor, klubeve mjedisore dhe biznesit.
3. Janë ngritur kapacitetet e sgtrukturave monitoruese mjedisore në tre bashkitë e rajonit.
4. Është formuar rrjeti I OJF-ve të cilat punojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit në Qarkun
Kukës.
Autoritetet lokale dhe rajonale kanë një bashkëpunim të qëndrueshëm me shoqërinë civile
dhe sektorin e biznesit në monitorimin e vazhdueshëm, vlerësimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të mjedisit.
Ekologet per Rajonin Kukes
Rr. Exod 99, P. Drini Design Studio, Kukes
069 20 96 645 / 024 22 35 36
buabon@yahoo.com
Bukurosh Onuzi Kryetar
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Qendra Agritra-Vizion
Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet monitorimit të përfshirjes së grave në organet
vendimarrëse
6 muaj
8,310.66 Euro
Bashkia Dibër, Njësitë Administrative; Melan, Tomin dhe Kastriot.
Projekti ka si qëllim të kontribojë për një qeverisje më të mirë nëpërmjet promovimit të
pjesmarrjes së gruas në strukturat vendimarrëse në nivel fshati. Gjithashtu synon të nxisë
përfshirjen e grave në organet vendimmarrëse në nivel fshati, nëpërmjet monitorimit të
zbatimit të ligjit për përshirjen gjinore dhe ndërgjegjësimit të komunitetit dhe strukturave
lokale për rëndësinë e pëfshirjes së grave në organet e qeverisjes në nivel fshati.
1. Takime për prezantim të projektit në 3 njësitë administrative; 2. Studim mbi situatën
aktuale të përfshirjes së grave në organet bazë të vendimarrjes; 3. Hartimi I pyetësorëve;
Organizimi i workshopeve për prezantimin e të dhënave të studimit; 4. Trajnim me antarë të
komunitetit dhe strukturave lokale mbi rëndësinë e pjesmarrjes së grave në vendimarrje.
1. Janë paraqitur rekomandime pranë organeve qeverisëse lokale; 2. Rritje e ndërgjegjësimit
të komunitetit për pjesëmarrjen e grave në proceset e vendimarrjes; 3. 8 gra të gatshme për
të kandiduar si përfaqësuese të strukturave qeverisëse lokale (kryetare fshati).
Gratë dhe vajzat në Bashkinë Dibër janë më të përfshira në organet vendimarrëse në nivel
vendor (zonat rurale) si pasojë e monitorimit të zbatimit të ligjit për përfshirjen gjinore dhe
angazhimit të komunitetit dhe pushtetit vendor në këtë drejtim.
Qendra Agritra-Vizion
Peshkopi
+35521822796
info@agritra-vizion.com
www.agritra –vizion.com

Bukurie Begu
Drejtore Ekzekutive
info@agritra-vizion.com
0685574600

Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë”
Mobilizimi i grave dhe vajzave për shërbime më cilësore maternale dhe neonatale, në zonën e
Shkodrës.
6 muaj
9,986.00 Eur
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Bashkia Shkodër
Projekti synon përmirësimin e cilësisë së shërbimit të kujdesit shëndetësor maternal dhe
neonatal te ofruar në zonën e Shkodrës. Gjithashtu synon rritjen e ndikimit dhe presionit
të shoqërise civile ndaj institucioneve përkatëse, me qëllim nxitjen e përgjegjshmërisë dhe
transparencës nga ana tyre nepermjet monitorimit të cilësisë së shërbimeve të kujdesit
shëndetësor maternal dhe neonatal të ofruara në zonën e Shkodrës.
1. Ngritja e një grupi-pune multidimensional (Bordi Ekspertësh) për përcaktimin e strategjisë
së aksionit të punës bazuar në metodologjine e Participatory Action-Oriented Assessement;
2. Organizimi i fokus-grupeve në lidhje me temen e cilësisë së shërbimeve të kujdesit
shëndetësor maternal dhe neo-natal të ofruar në tërritorin e Shkodrës; 3. Organizimi i
tryezave tematike me përfaqësues të Drejtorisë së Shëndetit Publik, Konsultorëve dhe
QendraveShëndetësore dhe Maternitetit Shkodër; 4. Fushatë lobuese në mediat lokale;
1. Përfshirje e Rekomandimet të projektit në planet strategjike të zhvillimit të institucioneve
shëndetësore; 2. Informimi i grave dhe vajza mbi të drejtat e tyre në lidhje me shërbimet që
duhet të marrin përsa i përket shëndetit maternal dhe neonatal; 3. Takime dhe diskutime me
specialistë të shëndetit mbi përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore;
Rritja e presionit të shoqërisë civile përmes aktiviteteve monitoruese ka përmirësuar cilësinë e
shërbimit të kujdesit shëndetësor maternal dhe neonatal në Bashkinë Shkodër.
Qendra Gruas ´Hapa të Lehtë´
Rr. Murgeshave, Nr.6, Shkoder, Albania
+35522241316
qendragruashk@yahoo.com
hapatelehte@gmail.com

Violeta Neziri
President
0355 67 311 8301
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Federata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale - Dibër
Zëri i qytetarëve të Bulqizës
6 muaj
9,817.50 Euro
Bashkia Bulqizë

BUXHETI

ARRITJET

Qëllimi i projektit është të kontribojë në ngritjen e zërit të qytetarëve të Bulqizës në mbrotje
të interesave dhe pasurive natyrore të tyre. Mobilizimi i qytetarëve të Bulqizës për të kërkuar
të drejtat e qytetarëve, minatorëve dhe në mbrotje të pasurive të tyre natyrore.
1. Krijimi i grupit të punës dhe koalicionit ‘’Zëri i Bulqizës’’; 2. Analizë e konteksit dhe
situatës aktuale të pasurive dhe gjendjes ekonomiko- sociale të Bulqizës; 3. Përgatitja e një
dokumentari televiziv për konteksin lokal dhe situatën e Bulqizës, bazuar në skenar me gjetjet
e projektit; 4. Workshop për organizimin e strategjisë së avokatësisë; 5. Takime ndërgjegjësimi
për vendosje koalicionesh me OShC, sindikatat e Minatorëve dhe Autoritetet; 6. Organizimi i
një proteste qytetare dhe shoqërisë civile; 7. Takim me përfaqësuesit e parlamentit Shqiptarë
që përfaqësojnë zonën nga të gjitha subjektet poltike.
1. Aktivizimi i përfaqësues të shoqërisë civile, Sindikatës së Minatorëve dhe autoriteteve
vendore gjatë fushatave të advokimit; 2. Informim të qytetarë me çështjet e ngritura, përmes
televizionit lokal dhe medias sociale; 3. Rritje të kapaciteteve dhe ndërgjegjësim të qytetarëve
për të marrë pjesë në protestën e organizuar në qytetin e Bulqizës.
Qytetarët e Bashkisë Bulqizë janë mobilizuar dhe organizuar në mbrojtje të interesave dhe
pasurive natyrore të tyre duke përdorur mjetet të ndryshme advokimi, për të adresuar
problematikat në nivel vendor dhe qendror.
Fedrata e Pyjeve dhe Kullotave Komunale-Dibër;
Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi
Zenel Shehi, Drejtor Ekzekutiv
shehizenel@yahoo.com
+355 686370344

Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI)
BAQE Aktive - BAshkë për QEverisje të gjelbër Aktive
6 muaj
8,734.95 Euro
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Bashkia Lezhë
Projekti ka si qëllim të promovojë një qeverisjeje të mirë mjedisore dhe zhvillimi të
qëndrueshëm të menaxhimit të gjelbër të bashkisë Lezhë, me anë të pjesëmarrjes më efektive
dhe konkrete të qytetarëve/ shoqërisë civile. Objektivi i projektit është të fuqizojë rolin
e shoqërisë civile (OJQ, biznese, mediave e komuniteteve locale) në qeverisje të gjelbër të
integruar.
1. Monitorim i vazhdueshëm i dokumentave mjedisorë të bashkisë; 2. Seminare, trajnime dhe
workshop-e me pjesëmarrjen e OSHC-ve lokale mjedisore, OSHC-ve rinore etj, nëpunësve
bashkiakë, qytetarëve aktivë në mbrojtjen e mjedisit,ekspertëve mjedisorë etj.; 3. Hartim i
pyetësorit për qytetarët aktive; 4. Përpilim i raportit të monitorimit.
1. Angazhim i qytetarë në aktivitetet e projekt; 2. Raportime dhe publikime në median lokale
mbi problematikat e situatës mjedisore. 3. Ngritje të kapaciteteve dhe aftësim të komunitetit
në monitroimin e aktiviteteve të aksioneve mjedisore.
Roli i shoqërisë civile dhe organizatave është fuqizuar në drejtim të monitorimit dhe kërkesës
së llogarisë për një qeverisje të gjelbër të integruar.
Qendra për Zhvillim dhe Integrim (CDI)
Lagjia e Mesme Rubik, ZK Nr. 3244, pasuria Nr. 6/15+1-8, Rubik
+355684569383
mark.ruci@gmail.com
Nik Nikolli
nidoni2000@yahoo.com
+355683420866
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Qendra Changing the Future
Të ngrihemi për Dinjitetin dhe të Drejtat e Qytetarëve Dibranë në Shërbimin Social
6 muaj
9,071.4 Euro
Bashkia Dibër

BUXHETI

ARRITJET

Projekti synon rritjen e angazhimit të qytetarëve, veçanërisht e të rinjve në Dibër në çështjet
e qeverisjes së mirë dhe luftës kundër korrupsionit, duke kontribuar në përmirësimin e
shërbimit të administratës lokale kundrejt qytetarëve të Dibrës.
1. Takime me përfaqësues të Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkisë Dibër dhe anëtarët e
Këshillit Bashkiak Dibër; 2. Përpilimi i një raporti me gjetjet nga pyetësorët dhe workshopet
me të rinjtë e shkollave të mesme; 3. Trajnime te grupit rinor për procesin e monitorimit në 3
njësit Administrative; 4. Monitorimi i përmirësimit të praktikave të punës në Shërbimin Social;
1. 250 qytetarë, ndër të cilët 150 të rinj janë përfshirë rregullisht në takimet informuese dhe
lobuese në nivel vendor; 2. Në 70% të Njësive Administrative të Bashkisë Dibër është realizuar
afishimi i informacionit në mënyrë të dukshme për qytetarët; 3. Të rinjtë e tre shkollave të
mesme të Bashkisë Dibër janë aftësuar në çështje të mirëqeverisjes dhe anti korrupsionit
gjatë ëorkshop-eve të realizuara.
Të rinjtë në Bashkinë Dibër janë më aktivë dhe marrin pjesë në çështje të mirë qeverisjes dhe
luftës kundër korrupsionit.
Qendra Changing the Future
Bulevardi “Elez Isufi”, Qendra Edukimit dhe Komunikimit, kati 2, Peshkopi,Dibër
Tel:+355(0)695331908
Changingthefuture.chf@yahoo.com
Drejtori Ekzekutiv: Ilir Poçi
Ilir_86p@live.com
Tel: +355(0)695331908

Shoqata Shpresa për të Ardhmen
Monitorimi i shërbimeve shëndetësore të ofruara në nivel qëndror dhe vendor në Bashkinë
Shkodër
6 muaj
9933.00 Euro
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Bashkia Shkodër
Projekti synon të fuqizojë shoqërinë civile dhe të rinjtë si faktorë dhe ndikues në përmirësimin
e shërbimeve publike. Rritja e rolit të shoqërisë civile në monitorimin e shërbimeve publike
me synim përmirësimin e cilësisë së tyre
1. Krijimi i grupit monitorues të të rinjve; 2. Trajnim i grupit monitorues të të rinjve; 3.
Monitorim mbi zbatimin e shërbimit shëndetsor në bashkinë Shkodër; 4. Përgatitja e
fletëpalosjes informative, posterit dhe spoti publicitar TV; 5. Përpunim i rezultateve te
monitorimit dhe përgatitje e një raporti; 6. workshop informues sensibilizues për problemet
në shërbimet shëndetësore publike.
1. Rekomandimet e dhëna nga shoqëria civile janë adresuar nga pushteti vendor; 2. 12
të rinj janë aftësuar dhe trajnuar për të realizuar aktivitetet monitoruese të shërbimeve
shëndetësore.
Shoqëria civile dhe përfaqësuesit ë rinj të komunitetit janë kthyer në faktorë ndikues
të monitorimit të shërbimeve publike dhe cilësisë në ofrimin e tyre nga institucionet
përgjegjëse.
Shpresa per te ardhmen
Rruga: Gjon Gazulli, Shkodër, Albania
Tel: 0692813575
e-mail: hopeff@hotmail.com
web: www.hopeff.com
Prandvera Marku
Drejtore
hopeff@hotmail.com
0692813575
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Shoqata ALPIN
Lobim për zbatimin dhe Forcimi i Legjislacionit Mjedisor
6 muaj
9,122.60 Euro
Tropojë

BUXHETI

ARRITJET

1. Krijimi i ekipit operacional të Projektit; 2. Hartimi i një pyetësori për OSHC dhe komunitetin
për zbatueshmërinë e legjislacionit dhe përgatitja e raportit të analizës së pyetësorëve; 3.
Kryerja e takimeve për zbatueshmërinë e legjislacionit mjedisor në Tropojë dhe 7 njësite
administrative; 4. Trajnimet me shoqërinë civile mbi kuadrin ligjor për të drejtat dhe detyrat
për informimin publik për çështjet mjedisore dhe për lobim ndaj pushtetit vendor; 5. Printimi
dhe shpërndarja e manualit për pjesëmarrjen e shoqërise civile në vendimarrje.
1. 240 përfaqësues të komunitetit janë informuar mbi gjithëpërfshirjen dhe vendimmarrjen;
2. 80% e pjesëmarrësve në trajnime kanë rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre në çështjet
mjedisore; 3. Stafi i zyrave lokale ofron informacionin e kërkuatr sipas procedurave të
përcaktuara në ligj
Shoqëria Civile është pjesë e vendimmarrjes për çështjet e mjedisit. Bashkia Tropojë ka
konsultuar përfaqësuesit e shoqërisë civile për dy nga vendimet që janë marrë gjatë kësaj
periudhe.
Shoqata ALPIN
Adresa: Sheshi Azem Hajdari Bashkia Tropojë Kati 4-te
Tel: 0682404490 Email: alpin_m@yahoo.com Web: Shoqata-alpin.al
Astrit Metaliaj Drejtor ekzekutiv; E-mail: alpin_m@yahoo.com; ametaliaj@hotmail.com;
Tel; 00355682404490

Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale Kukës
Fushata për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj qytetarëve rreth të drejtave për informim,
parandalimin e antikorrupsionit: Promovim i nje qeverisjeje të mirë
6 muaj
7488.50 Euro
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Bashkia Kukës, Bashkia Has

1. Dy takime prezantuese me përfaqësuesit e njësisë administrative në 2 Bashki
2. Realizimi i 2 seanca informuese me qytetarët
3. Mobilizimi dhe trajnimi i një grupi mobil të të rinjve
4. Realizimi i 2 fokus grupe me qytetarë në secilën Bashki
5. Ngritja e aktiviteteve ndërgjegjësuese për qytetarët
6. Prodhimi i materialeve PR dhe publikimi i tyre në formate të ndryshme të medias
1. Bashkia Kukës i është përgjigjur 35 kërkesave për informacion
2. 10 qytetarë kanë marrë pjesë në mbledhjet e këshillit bashkiak.
3. 80% e të rinjve pjesëmarrës në trajnim kanë rritur njohuritë e tyre
4. 12 të rinj dhe 40 qytetarë kanë marrë pjesë aktivisht në fushatat ndërgjegjësuese
5. 20 mesazhe sensibilizuese janë përcjellë në komunitet gjatë fushatave
Është rritur pjesëmarrja qytetare në vendimmarrjen lokale nëpërmjet informimit të
vazhdueshëm nga qeverisja vendore. Vendimet lokale publikohen në mënyrë periodike rrjetet
zyrtare të bashkisë.
Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale Kukës L.2.Prane Ish-Poliklinikes,Kukes
Shqiperi wcckukes@yahoo.com Vera Istrefaj Executive Director veraistrefi@yahoo.com Cel:
00355 69 22 44 911
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Dituria është Progres
Këshilli i pavarur i Shoqërisë Civile pranë bashkisë Peshkopi
6 muaj
8,692.50 Euro
Bashkia Peshkopi, Dibër

BUXHETI

ARRITJET

Rritja e transparencës së veprimtarisë të Bashkisë së Peshkopisë, nëpërmjet përfaqësimit të
rritur të zërit qytetar; Fuqizimi i zërit qytetar pranë Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Peshkopisë
për të ndikuar në përmirësimin e politikave të Bashkisë së Peshkopisë.
1. “Mapping field research” - Hartimi i pyetësorit dhe shpërndarja e tij në 100 individë.
Hartimi i raportit final bazuar mbi përgjigjet e pyetësorëve si dhe mbledhja e komisionit për
përzgjedhjen e 30 individëve, bazuar në raportin final (R1); 2. Konferenca e lancimit (R2);
3. Organizimi dhe mbajtja e seminareve të ndërgjegjësimit (R2); 4. Hartimi i programit të
trajnimeve, organizimi dhe mbajtja e trajnimeve (R3); 5. Hartimi i Planit Lokal të Veprimit (R4);
6. Konferenca mbyllëse e projektit dhe paraqitja e rezultateve (R4)
1. 1 strukturë është ngritur pranë këshillit bashkiak Dibër (KKPB); 2. 5 problematika janë
ngritur nga qytetarët nëpërmjet KKPB dhe janë trajtuar nga këshilli bashkiak; 3. 5 mbledhje
të këshillit bashkiak të realizuara me pjesëmarrjen e KKPB; 4. Anëtarë të komunitetit janë
informuar dhe sensibilizuar mbi qeverisjen e mirë; 5. 20 studentë, aktivistë dhe përfaqësues
të grupeve vulnerabël kanë aftësi të rritura monitoruese në cështjet e qeverisjes vendore; 6. 1
Plan Lokal Veprimi është pranuar dhe adoptuar nga bashkia Dibër
Është rritur niveli i transparencës në veprimtarinë e bashkisë Dibër nëpërmjet rritjes së
përfaqësimit qytetar pranë këshillit bashkiak si mënyrë për të ndikuar në përmirësimin e
politikave vendore.
Dituria është Progres Ms. Margarita Markja Executive Director Rruga Lidhja e Prizrenit Pall. 2,
Nr.3 Peshkopi, Dibër, Albania
Cel: +355674699372; Email: margarita_ko@yahoo.com

Ambasadorët e Paqes, Baqel
Mundësi te barabarta punësimi për te rinjtë
6 muaj
8586.90 Euro
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Bashkia Lezhë
Të rritet efektiviteti I Programeve Kombëtare të punësimit dhe praktikave lokale punësim –
nxitëse të implementuara nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Lezhë
për punëkërkuesit e papunë të grup moshës 16-29 vjeç.
1. Organizim i seminareve me përfaqësues të DRP Lezhë dhe institucione të tjera relevante; 3.
Hartimi i një Harte të papunësisë, me të dhëna paraprake nga DRP Lezhë; 4. Krijimi i një grupi
aktiv të rinjsh në qytetin e Lezhës dhe rritja e kapaciteteve të tyre; 5. Hartimi dhe publikimi
i një pakete promovuese dhe informuese; 6. Organizimi i një fushate advokimi nga të rinjtë
e trajnuar dhe të rinjtë e informuar me qëllim nxitjen e bizneseve lokale për t’iu referuar
sugjerimeve të DRP Lezhë në plotësimin e nevojave të tyre për forcë punëtore;
1. Punonjës së DRP Lezhë janë aftësuar në çështjet e menaxhimit të brendshëm dhe
procedurat ndihmëse, si dhe kanë asistuar 50 të rinj gjatë kësaj periudhe; 2. 50 të rinj janë
regjistruar si punëkërkues të papunë në bazën e të dhënave të DRP Lezhë; 3. Për herë të parë
janë regjistruar individë si punëkërkues të papunë në bazën e të dhënave të DRP Lezhë.
Është rritur roli i shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e shërbimit të punësimit në
rang vendor, përmërmjet rritjes së ndërgjegjësimit mes të rinjve mbi rendësinë e programeve
kombëtare të nxitjes së punësimit.
Qendra “Ambasadoret e Paqes” Lezhe, Albania
http://ambasadoretepaqes.wixsite.com/ambasadoret-e-paqes
Klodiana Kadeli – Koordinatore projekti
klodiana_kadelic@hotmail.com
+355685843614
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Caritas Dioqezan Lezhë
Institucionet së bashku në adresimin e dhunës në familje
6 muaj
8232.00 Euro
Bashkia Lezhë

BUXHETI

ARRITJET

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara për viktimat e dhunës në familje në tre
institcionet kryesore të implikuara ligjerisht, Gjykata, Drejtoria e Policisë, dhe Sektori I
Sherbimeve Sociale pranë Bashkisë dhe Njesive Administrative Lezhë.
Monitorimi i bazës ligjore dhe praktikave të ndjekura nga institucionet përgjegjëse
për referimin dhe adresimin e rasteve të dhunës në familje. 2. Takime dhe seminare me
përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse; 3. Hartimi i një plani operacional të unikuar për
adresimin e rasteve të dhunës në familje; 4. Ngritja e një forumi të organizatave locale; 5.
Pregatitja dhe zhvillimi i një debat publik në televizionin lokal.
Është rritur numri i denoncimeve të rasteve të dhunës në familje; 2. Përfaqësues të
institucioneve lokale janë trajnuar mbi praktikat më të mira rajonale të adresimit të rasteve
të dhunës në familje; 3. Qytetarë të informuar mbi procedurat ligjore të referimit të rasteve të
dhunës në familje; 4. Përfaqësues të OJF-ve lokale janë aftësuar në asistimin e viktimave ose
viktimave potenciale të dhunës në familje;
Është rritur aksesi i komunitetit në përfitimin e shërbimeve të institucioneve kundër dhunës
në famillje nëpërmjet rritjes së cilësisë së këtyre shërbimeve.
Caritas Dioqezan Lezhe Shkolla Rrogacionistet,
Rruga Shtraus Lezhe
0676027651
aleuci@rcj.org www.caritaslezhe.org
Madalena Gega
Project manager
madalena_gega@hotmail.it
0672080384

Klubi Ekologjik Lezhë
Aktivizimi qytetar për mirëqeverisjen efektive dhe mjedisore me mbështëtje në 10 Njësitë
Administrative të bashkisë Lezhë
6 muaj
7438.2 Euro
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Bashkia Lezhë

1. Trajnimi i OJQ, bizneseve dhe komuniteteve lokale për të zhvilluar kapacitetet profesionale
për qeverisje të gjelbër të integruar; 2. Administrimi i 1 sondazhi për të vlerësuar situatën
aktuale të qeverisjes vendore, nivelin e transparencës dhe të informimit të qytetarëve si dhe
të perceptimit në nivel vendor të korrupsionit e fokusuar kryesisht në mjedis; 3. Hartimi dhe
nënshkrimi i “Paktit Social” mes “Komitetit për qeverisjen e mirë” dhe Bashkisë Lezhë; 4. takime
me komunitetin e NJA të bashkisë Lezhë për rezultatet e projektit.
1. Komiteti për qeverisjen e mirë ka marrë pjesë në 3 mbledhje të Këshillit Bashkiak; 2. 20
punonjës të bashkisë janë aftësuar në lidhje me komunikimin në komunitet; 3. Eshtë krijuar
Komiteti për Qeverisjen e Mirë, me rreth 30 përfaqësues të shoqërisë civile; 4. Eshtë hartuar
Pakti Social mes komunitetit dhe qeverisjes vendore;
Komuniteti dhe nëpunësit e Bashkisë Lezhë janë ndërgjegjësuar dhe fuqizuar në lidhje me
transparencën dhe sjelljen qeverisëse etike përmes arritjes së koordinimit të aktorëve lokalë
në menaxhimin e qëndrueshëm mjedisor.
Klubi Ekologjik Lezhe (KEL)
Hoteli Liss Lezhë Albania
Tel:02152862 klubiekologjik@gmail.com
Zef Imeraj Drejtor Ekzekutiv i KEL
zefimeraj@gmail.com
tel:0666679059
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Uniteti Kurbinas
“Kauza Jonë”
6 muaj
9,336.23 Euro
Bashkia Kurbin

BUXHETI

ARRITJET

Promovimi i qeverisjes së mirë nëpërmjet monitorimit qytetar, kërkesës së llogarisë nga
qytetarët për përgjegjësi publike për shërbime publike pa korrupsion; Rritja e rolit të
shoqërisë civile për rikthimin e besueshmërisë së qytetarit dhe biznesit te organet publike për
dhënien e shërbimeve.
1. Ngritja e kapaciteteve rinore si advokuesit e komunitetit; 2. Konsulta me grupin e biznesit
dhe arritjen e një dakordësie për të ngritur kauza civile ku ato hasin probleme me veprimet
korruptive të funksionarëve publikë; 3. Monitorimi i shërbimeve dhe nancave publike të
Bashkisë; 4. Organizim të 3 dëgjesave publike lidhur me çështje të interesit publik në bashki;
5. Sensibilizimi komunitar si një detyrë e tyre për t’i kërkuar llogari funksionarëve publikë;
1. Janë realizuar diskutime të hapura mes përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe zyrtarëve të
Bashkisë Kurbin; 2. Janë realizuar 10 takime ose shkëmbime informacioni mes përfaqësuesve
të bashkisë dhe qytetarëve; 3. Është instaluar një grup rinor pranë Këshillit Bashkiak Kurbim;
4. Të rinj janë trajnuar lidhur me aktivitete lobuese, advokuese dhe monitorim të nancave
publike vendore.
Në Bashkinë Kurbin është fuqizuar roli i shoqërisë civile lidhur me rritjen e besueshmërisë së
qytetarëve dhe biznesit lokal në organet publike, nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm
dhe kërkesës së llogarisë.
Uniteti Kurbinas
Rudolf Toma
Lagjia nr 3 rruga Demokracia, Laç.
+355 67 204 44 64
unitetikurbinas@gmail.com

Creative Business Solutions
Monitorimi i performancës së Bashkisë Peshkopi dhe ndërgjegjësimi komunitar për
pjesëmarrje
6 muaj
8671.80 Euro
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Bashkia Peshkopi

1. Identifikimi dhe pregatitja e listës së pjesmarrësve si pjesë e grupit të interesit; 2. Takime me NGO-të
lokale dhe infomimi i tyre mbi porjektin; 3. Trajnim për ekipin e anktuesve (punonjës të NGO-ve lokale)
mbi metodikën e pyetësorit dhe sistemin e hedhjes së të dhënave; 4. Incentivimi i Bashkisë për tu
angazhuar në llogaridhënie (R2); 5. Takime me përfaquesit e Bashkisë për prezantimin e projektit dhe
identifikuar fushat e ndërhyrjes dhe bashkëpunimit; 6. Zbatimi i tre fushatave ne Median Sociale (R3)
7. Hartimi i dokumentit të strategjisë së promovimit dhe ndërgjegjësimit; 8. Zhvillimi i tre Fushatave
në Median Sociale duke përfirë elementë dixhitalë interaktive si: infografikë, video informuese, grafikë,
publikimi i rezultateve të sondazhit etj.
1. Bashkia Dibër i është përgjigjur 20% të kërkesave për informacion të regjistruara; 2. 3 Organizata të
Shoqërisë Civile janë informuar në lidhje me rolin e tyre në proceset e monitorimit të pushtetit vendor;
3. Gjatë zbatimit të projektit janë regjistruar 15 kërkesa për informacion; 4. Qytetarët janë angazhuar në
rrjetet sociale lidhur me çështje të mirë qeverisjes dhe anti korrupsionit; 5. Janë zhvilluar 3 fushata në
median sociale, me përfshirjen e infografikëve, video informuese, etj.
Në Bashkinë Dibër është përmirësuar llogaridhënia publike, përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe
fuqizimit të rolit aktiv të OJF-ve lokale në monitorimin e shpenzimeve publike dhe përgjegjshmërisë
ndaj kërkesave për informacion
Fotjona Taçe Koordinatore e Projekteve
fotjona.tace@cbs.al
+355 66 406 2000
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Agjencia për Zhvillim të qëndrueshëm
Nxitja e praktikave të qeverisjes së mirë në Bashkinë e Matit
6 muaj
8,887.75 Euro
Bashkia Mat, Njësia Administrative Burrel

BUXHETI

ARRITJET

1. Organizimi i takimeve ndërgjegjësuese dhe fokus grupe me qytetarë, OSHC dhe të rinj;
2. Hartimi, dhe përpunimi i të dhënave të pyetësorëve për të hulumtuar rreth perceptimit
dhe pjesëmarrjes së qytetarëve dhe të rinjve për qeverisjen dhe politikat lokale; 3. Tryezë
e rrumbullakët për themelimin e Koalicionit Qytetar për Qeverisjen e Mirë dhe AntiKorrupsionin; 4. Trajnime dhe Workshop me koalicionin e qytetarëve; 5. Organizimi i dy
trajnimeve me të rinj maturantë në Burrel mbi hartimin dhe vendimmarrjen për politikat
vendore si dhe rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të tyre; 6. Tryezë e rrumbullakët me
përfaqësues të autoriteteve lokale, medias, shoqërisë civile për hartimin e marrëveshjes së
bashkëpunimit mes Koalicionit Qytetar dhe Këshillit Bashkiak për pjesëmarrje dhe monitorim
sistematik të takimeve të Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë;
1. Janë zhvilluar aktivitete për pjesëmarrjen në qeverisjen lokale të iniciuara nga shoqëria
civile; 2. Edukimi dhe informimi i qytetarë dhe sidomos të rinjve, mbi legjislacionin e
qeverisjes vendore; 3. Është themeluar një koalicion qytetar për qeverisjen e mirë dhe antikorrupsionin në nivel vendor; 4. 20 anëtare të koalicionit qytetar janë aftësuar në drejtim të
advokimit dhe lobimit për çështje sociale dhe të mirëqeverisjes vendore;
Në Bashkinë Mat janë promovuar praktika të qeverisjes së mirë dhe angazhimit komunitar si
edhe është fuqizuar roli i shoqërisë civile për nxitjen e tyre.
Agjencia per Zhvillim te Qendrueshem
Albana Shehu – Drejtor Ekzekutiv
Rruga “Xhemal Meta”, Nr.76, Burrel
+355694328361
apzhq1@gmail.com

Teodora Kita
Menaxhere projekti
tdrkita@hotmail.com
+355662111013

Agjensia për Zhvillim Rinor
Qytetarët aktivë - Bashki përgjegjëse dhe transparente
6 muaj
8,317.55 Euro
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Bashkia Vau Dejës

1. Realizimi i një trajnimi mbi mjetet dhe teknikat e monitorimit dhe vlerësimit; 2. Realizimi
i një trajnimi mbi advokimin dhe lobimin në nivel vendor; 3. Hartimi i një studimi mbi
vlerësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara; 4. Shpërndarja e gjetjeve dhe publikimi i
studimit; 5. Zhvillimi i një tryeze të rrumbullakët mbi njohjen dhe diskutimin e gjetjeve të
studimit; 6. Përzgjedhja dhe trajnimi i 30 të rinjve nga zona mbi pjesëmarrjen aktive qytetare
në vendimarrjen lokale; 7. Fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi e fokusuar në të drejtat e
qytetarëve.
1. 5 rekomandime të projektit janë pranuar nga qeverisja vendore.; 2. Janë hartuar dhe
firmosur 5 marrëveshje partneriteti mes aktorëve të përfshirë; 3. Është krijuar një task
force rinore e përbërë nga 30 të rinj; 4. 40 përfaqësues të OshC-ve dhe të komunitetit janë
informuar dhe trajnuar mbi monitorimin dhe vlerësimin e sistemit të ofrimit të shërbimeve
publike nga institucionet vendore; 5. 30 të rinj janë trajnuar mbi pjesëmarrjen aktive qytetare
në vendimarrjen vendore.
Qytetarët dhe të rinjtë janë më të angazhuar në monitorimin dhe vlerësimin efektiv të
shërbimeve publike, në bashkëpunim me grupet e tjera të interesit.
Agjencia per Zhvillim Rinor
Rruga “Rilindja z.Mardona”, nr.32, Vau i Dejes
Telefon: +355685878568
E-mail: ydaazhr@gmail.com

Irisa Hasani
Menaxhere projekti
Hasaniirisa3@gmail.com
Telefon: +355693200155
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