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Hyrje
Që nga viti 2015 LevizAlbania ka synuar të 
nxisë “lëvizjen” dhe të sjellë ndryshime në 
shoqëri duke siguruar një platformë, një rr-
jet dhe mbështetje që u mundëson qytet-
arëve të veprojnë dhe të zgjidhin çështje në 
interes të komuniteteve të ndryshme ven-
dore.
LevizAlbania është një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i 
zbatuar nga një Konsorcium i tre organiza-
tave shqiptare, Fondacioni i Shoqërisë së 
Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri 
dhe Co-Plan.

LevizAlbania është e angazhuar për të 
përmirësuar demokracinë në nivel vendor 
në vendin tonë duke fuqizuar aktorët në 
hapësirën qytetare për të qenë nxitës të 
ndryshimeve që ushtrojnë presionin e nev-
ojshëm për të siguruar që qeveritë lokale të 
veprojnë në të mirë të qytetarëve. Sigurimi 
që qeveritë lokale në të vërtetë punojnë për 
të mirën publike kërkon , angazhimin aktiv 
dhe paqësor të qytetarëve.

Përmes LevizAlbania, aktorët e shoqërisë 
civile kanë mundësinë të vijnë me ide të 
reja dhe të zbatojnë ide konkrete për të 
zgjidhur çështje të ndryshme me interes 
për komunitetet e tyre. Në zemër të këtyre 
iniciativave është qëllimi për të nxitur rea-
gime nga qeveria lokale në përgjigje të një 
kërkese me peshë për qeverisje më të mirë 
lokale.

Skema e granteve është operacionalizuar 
përmes thirrjeve periodike për aplikime. Që 
nga viti 2015 LevizAlbania ka publikuar 7 
thirrje për aplikime dhe ka marrë një total 
prej 2,100 aplikimesh nga një grup i larm-
ishëm aktorësh qytetarë në të gjithë vendin, 
nga të cilët 226 projekte janë mbështetur. 
Ndryshe nga projektet e tjera në mbështet-
je të demokracisë vendore dhe pjesëmar-
rjes qytetare, LevizAlbania mbështet in-
dividë dhe grupe informale. 720 individë 
dhe grupe informale kanë aplikuar me ide 
konkrete për përmirësimin e komuniteteve 

të tyre. Ky interes tregon se gatishmëria për 
qytetari aktive është e pranishme në komu-
nitetet në të gjithë Shqipërinë.

Projektet jepen përmes një procesi transpar-
ent dhe konkurrues, i cili është më se i njohur. 
Praktika e Konkurseve Publike të Ideve ishte 
një risi që synonte jo vetëm transparencën, 
por edhe për ndërveprimin midis aplikantëve. 
Përgjatë 7 thirrjeve për aplikime, 627 aplikan-
të i kanë paraqitur një ide Bordit të Granteve 
mbi 21 Konkurse Ideje të organizuara në 15 
vende të ndryshme. Shtrirja e LevizAlbania 
është zgjeruar praktikisht në çdo bashki dhe 
synon të shtrihet dhe më thellë.

Po të shohim përtej thirrjeve periodike për 
aplikim, LevizAlbania ka sjellë gjithashtu risi 
me instrumente të tjerë që mbështesin të një-
jtat objektiva. Përmes instrumentit “Reagimi 
i Shpejtë”, aktorët civilë kanë mundësinë t’u 
përgjigjen çështjeve emergjente në të cilat 
kërkohet një reagim i shpejtë. Që nga viti 2015 
LevizAlbania ka mbështetur 18 nisma të tilla.
“Grantet Strategjike” është një instrument i ri, 
që mbështet projekte të mëdha strategjike që 
synojnë të ndikojnë në axhendën kombëtare. 
Këto përfshijnë mbështetjen për organizatat 
ose koalicionet e konsoliduara për të trajtuar 
sfidat sistemike. LevizAlbania ka mbështetur 
2 ‘Grante Strategjike.

Për më tepër, Shërbimet Mbështetse më Vlerë 
të Shtuar përfshijnë një angazhim të drejt-
përdrejtë nga Konsorciumi, janë krijuar për të 
përmirësuar një mjedis të mundshëm për an-
gazhimin civil në fushat që lidhen me qeveris-
jen lokale:

• Financat vendore e perceptimet e qytetarëve
• Klinikat e Ligjit
• Lëvizja Rinore: një faqe e re për komunitetet
• Rrjetëzim dhe mundësitë e shkëmbimit
• Porta Vendore

Gjatë vitit të kaluar, LevizAlbania arriti të ak-
tivizojë 49 aktorë në hapësirën qytetare për të 
nxitur ndryshimet shoqërore. Ne dëshirojmë 
të ndajmë me ju një përmbledhje të shkurtër 
të historive, motivuesve dhe arritjeve të tyre. 
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THIRRJE PËR APLIKIME NR. 6

40 nisma të zbatuara me sukses nga aktorë të aktivizuar civilë, duke nxitur ndryshimet 
shoqërore dhe duke përmirësuar demokracinë lokale në Shqipëri

Zgjedhjet e fundit vendore në Shqipëri u zhvilluan në një mjedis politik të tensionuar. Këto 
zgjedhje u mbajtën pa pjesëmarrjen e kandidatëve të opozitës. Si rezultat, qytetarët nuk 
patën mundësinë të zgjedhin midis alternativave politike. Kjo situatë ndikoi në demokracinë 
vendore dhe në angazhimin e qytetarëve.

Në këtë kontekst, LevizAlbania nisi Thirrjen për Aplikime Nr. 6 me synimin për të aktivizuar 
aktorët civilë vendorë të cilët janë aktorë aktivë të ndryshimit në komunitetin e tyre për të 
nxitur ndryshimet dhe për të ushtruar presion mbi qeverinë lokale për të ndërmarrë veprime 
në përfitim të qytetarëve.
Përmes Thirrjes për Aplikime Nr. 6 LevizAlbania mbështeti 40 nisma që përqendrohen në tre 
prioritete të ndërhyrjes:

Fillimi i periudhës së zbatimit të 40 nismave të mbështetura përmes Thirrjes për Aplikime Nr. 
6 përkoi me mbërritjen e COVID-19 në Shqipëri. Pandemia nënkuptonte një sfidë më vete për 
aktorët civilë për të përshtatur ndërhyrjet e tyre me normalitetin e ri.

Organizatat
dhe Grupet
Informale

Organizatat 
dhe 

Grupet 
Informale

Individë 
dhe 

grupe 
joformale

Iniciativat
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Figura 1. Drejtimet e Thirrjes për Aplikime Nr. 6
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Figura 2. Përmbledhje e Thirrjes për Aplikime Nr. 6
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Drejtimi 1:
Forcimi i aktivizmit qytetar për të ndikuar në veprimet
e qeverisë lokale

LevizAlbania forcoi aktivizmin qytetar përmes përfshirjes së grupeve 
të qytetarëve, të rinjve, grupeve të interesit për të kërkuar qeverisje 
të mirë në nivelin lokal, duke bërë presion konstruktiv qytetar ndaj 
vendimmarrësve lokalë për të qenë më të përgjegjshëm ndaj kërkesave 
dhe të drejtave të qytetarëve.
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Partnerë 
për Fëmijë
Emri i projektit:
Komunitete Proaktive 
për Përmirësimin e Demokracisë Lokale

HISTORIKU

Një nga mangësitë aktuale të kornizës ligjore dhe institucionale është përfaqësimi i popullsisë rurale 
në qeverisjen lokale. Bashkia e Kukësit ka rreth 60,800 banorë nga të cilët 66% jetojnë në zona rurale, 
ndërsa vetëm 25% e buxhetit në dispozicion të bashkisë shpenzohet për komunitetet rurale. Pas 
reformës administrative dhe territoriale, administratorët e njësive administrative tani emërohen nga 
kryetari i bashkisë. Lidhjet midis popullsisë rurale dhe vendimmarrjes bashkiake duket se janë dobësuar 
më tej. Partnerët për Fëmijë aplikuan në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania për të promovuar shqyrtimin e 
mëtejshëm të nevojave dhe interesit të komuniteteve rurale në prioritetet e bashkisë Kukës.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të ndikojë në prioritetet e zhvillimit të bashkisë Kukës në përputhje me nevojat e popullsisë rurale në 3 
Njësi Administrative, përmes organizimit dhe mobilizimit të komunitetit rural dhe të avokimit me bazë 
komunitetin.

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020–25-03-202128-02-2020

Zona e zbatimit: Bashkia Kukës

Komunitetet rurale të mobilizuara ndikuan në prioritetet e 
bashkive të tyre
Partnerët për fëmijë kanë punuar me tre komunitete në secilën 
prej njësive administrative të synuara: Bicaj, Bushtricë dhe 
Topojan. Gjatë këtyre takimeve rreth 145 të rinj, gra dhe burra u 
përfshinë në mënyrë aktive në diskutime mbi nevojat prioritare 
dhe problemet me të cilat përballet secili komunitet. Për këto 
takime, Partnerët për Fëmijët arritën të identifikojnë rreth 15 
udhëheqës të komunitetit me aftësitë dhe potencialin për të 
udhëhequr proceset e avokimit në komunitet. Këta udhëheqës 
zhvilluan takime me komunitetin, duke arritur në të paktën 
400 njerëz që u informuan mbi procesin dhe hapat që do të 
ndiqeshin për të trajtuar prioritetet e identifikuara. Anëtarët e 
komuniteteve përkatëse u angazhuan dhe mbështetën kërkesat 
dërguar institucioneve lokale; nënshkrimin e peticioneve dhe 
fillimin e organizimit të veprimtarive në komunitetin e tyre. Më 
konkretisht, 2 nga prioritetet e Njësisë Administrative Bushtricë 
- ndërtimi i një sistemi të furnizimit me ujë dhe krijimi i një 
rezervuari uji në shkollë për të përmirësuar kushtet higjieno-
sanitare për rreth 200 fëmijë - u përfunduan brenda vitit 2020. 
Dy nga tre prioritete të adresuara për Njësinë Administrative 
Bicaj - rehabilitimi i rrugëve të brendshme në fshat, mungesa e 
furnizimit me ujë të pijshëm në fshat dhe punimet në shkollën 
9-vjeçare, u përfshinë në buxhetin komunal për vitin 2021. 
Një prioritet nga grupi ‘Topojan’ për rindërtimin e një rruge 
gjithashtu u trajtua. Punimet për sistemimin / rehabilitimin e 
rrugës filluan në dhjetor 2020 dhe vazhdimi parashikohet në 
buxhetin e vitit 2021.
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Për Ju, 
Nëna dhe Fëmijë
Emri i projektit:
Lëvizja e të rinjve dhe komunitetit, 
rritja e transparencës dhe përgjegjësisë

HISTORIKU

Në bashkinë e Kukësit, ashtu si në shumë bashki të tjera në Shqipëri, ka një pjesëmarrje të ulët të të 
rinjve dhe komunitetit në përgjithësi, në përcaktimin e prioriteteve dhe vendimmarrjen lokale. Arsyet 
më të zakonshme lidhen me mungesën e përgjithshme të informacionit, njohurive dhe aftësive të 
të rinjve dhe komunitetit në lidhje me të drejtat e tyre për të marrë pjesë dhe detyrimet e qeverisjes 
lokale në lidhje me informacionin publik, transparencën e publikut dhe pjesëmarrjen qytetare. Ekziston 
një mungesë e dialogut kuptimplotë dhe bashkëpunim efektiv midis shoqërisë civile, komunitetit dhe 
qeverisjes lokale. Me këtë në mendje, organizata vendore  Për Ju, Nëna dhe Fëmijë aplikoi në Thirrjen 
Nr. 6 të LevizAlbania me synimin për të rritur pjesëmarrjen e të rinjve dhe komunitetit të bashkisë Kukës 
në vendimmarrjen lokale duke rritur angazhimin e tyre në monitorimin e veprimtarisë së qeverisjes 
vendore.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për më shumë transparencë dhe përgjegjësi të bashkisë duke rritur pjesëmarrjen 
civile në vendimmarrjen në nivel lokal dhe angazhimin e të rinjve dhe komunitetit në monitorimin e 
veprimtarisë së qeverisjes lokale.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Kukës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Komuniteti aktiv merr pjesë në konsultimin publik, duke ndikuar 
në vendimet e qeverisjes vendore Organizata zhvilloi takime 
informuese me të rinjtë në shkolla dhe me komunitetin, duke formuar dy 
grupe të cilët u trajnuan dhe morën pjesë në takimet e Këshillit Bashkiak. 
Grupet rinore dhe grupet anëtare të komunitetit u mbështetën për të 
lobuar me këshillin dhe bashkinë për prioritete të ndryshme. Të rinjtë 
e trajnuar morën pjesë në takimet e këshillit bashkiak dhe zhvilluan 4 
fushata lobimi. Informacioni për pjesëmarrje ka rezultuar në qytetarë të 
informuar, aktivë, të përgatitur për të marrë pjesë dhe për të shprehur 
mendime në konsultimet publike, duke u bërë kështu pjesë në proceset 
e vendimmarrjes. Ata punuan së bashku për të sjellë 5 propozime 
konkrete për përmirësimin e shërbimeve nga Bashkia. Ata gjithashtu 
kryen monitorime mbi sigurimin e shërbimeve publike nga bashkia e 
Kukësit gjatë një periudhe 6-mujore, maj-tetor 2020, kryesisht duke u 
përqendruar në furnizimin me ujë, pastrimin e mjedisit, shpërndarjen 
e ndihmës ekonomike dhe shërbimet mjekësore. Monitorimi rezultoi 
në rekomandime konkrete, disa prej të cilave kanë filluar të trajtohen 
nga bashkia: Sigurimi i mirëmbajtjes për fushën sportive në shkollën 
9-vjeçare “Bajram Curri”, Punimet e mirëmbajtjes në rrugët rurale, 
rehabilitimi i lagjeve. Po punohet në mënyrë sistematike për rregullimin 
dhe sistematizimin e mjedisit, por vetë komuniteti gjithashtu duhet të 
kontribuojë në mirëmbajtjen e tij. Furnizimi me ujë të pijshëm është 
përmirësuar. Rregullimi i infrastrukturës së ujit të pijshëm gjithashtu 
pritet të fillojë. Organizata gjithashtu zhvilloi një analizë mbi vlerësimin 
e buxhetit të Bashkisë në 2 vitet e fundit, duke u përqendruar në 
shërbimet për gratë dhe të rinjtë.
buxhetin e vitit 2021.
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Qendra
Agritra Vizion
Emri i projektit:
Përmirësimi i qeverisjes lokale, aktivizmi i komunitetit dhe përfshirja e grave

HISTORIKU

Bashkia e Dibrës ka një shtrirje të konsiderueshme territoriale me zonat rurale që përbëjnë pjesën 
më të madhe të territorit të saj. Në këto zona rurale, të paktën 60% e familjeve kanë si burim kryesor 
të ardhurash atë të ndihmës ekonomike. Në një kontekst të varfërisë së madhe dhe pabarazisë, 
gratë shpesh e gjejnë veten në një situatë të punës së papaguar në shtëpi, në kujdesin e fëmijëve 
dhe në bujqësi. Duke mos qenë në gjendje të kontribuojnë në të ardhurat familjare, ata shpesh lihen 
jashtë vendimmarrjes familjare. Për shkak të roleve tradicionale gjinore të rrënjosura thellë, burrat 
gjithashtu marrin të gjitha vendimet e komunitetit në nivel fshati. Kur bëhet fjalë për përfaqësimin në 
vendimmarrjen në nivel lokal, organet vendimmarrëse me bazë në fshat përbëhen vetëm nga burra. 
Në mënyrë që të bëjë një ndryshim dhe të promovojë më shumë përfshirje për gratë në 40 fshatra në 
Dibër, Qendra Agritra Vizion aplikoi në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë në qeverisje më të mirë lokale përmes krijimit dhe forcimit të grupeve të ekuilibruara 
gjinore të komunitetit, duke promovuar përfshirjen e grave në organet vendore vendimmarrëse në nivel 
fshati.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020-28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Dibër

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Gratë aktive morën pjesë dhe ndikuan në vendimmarrjen që prek 
fshatrat e tyre.
Agritra Vizion arriti të formonte grupe të balancuara gjinore të 
bazuara në komunitet me përfaqësues nga 40 fshatra në 10 Njësi 
Administrative në Dibër me pjesëmarrjen e 50 grave dhe vajzave dhe 
35 burrave dhe djemve. Përmes këtyre grupeve, Agritra Vizion arriti 
të krijojë një mekanizëm të rëndësishëm për të lejuar pjesëmarrjen e 
grave në vendimmarrjen e komunitetit. Si një shembull konkret i grave 
aktive është dhënë grupi i komunitetit i ngritur në fshatin Staravec 
(Njësia Administrative Tomin). Ky grup vendosi t’i dërgojë bashkisë 
një kërkesë për të trajtuar sigurimin e ujit për ujitje për fshatin. Grupi u 
mbështet nga Agritra Vizion për të hartuar kërkesën dhe për të ndjekur 
komunikimin zyrtar me bashkinë. Si rezultat, përfaqësuesit e bashkisë 
morën pjesë në disa takime me grupin e komunitetit nga fshati dhe u 
ra dakord për një plan ndërhyrje për të zgjidhur bashkërisht problemin.

Ndër aktivitetet më të suksesshme të projektit ishin takimet ndërgjegjësuese 
përmes të cilave u rrit vetëbesimi i grave për të qenë pjesë e aktiviteteve të 
përbashkëta me burrat për të rritur dhe artikuluar mjaft mirë problemet që ata 
kanë në komunitetin e tyre” Bukurie Begu, Koordinatore e Projektit
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Çobanët
e Kelmendit
Emri i projektit:
Përmirësimi i funksionimit dhe situatës së jetesës
së çobanëve të zonës Kelmend

HISTORIKU

Në zonat malore të Shqipërisë, praktikat e trashëguara të kullotjes “transhumance” janë ende shumë të 
gjalla, por kanë nevojë për ruajtje. Transhumanca është një formë baritore e karakterizuar nga veprimi i 
lëvizjes së bagëtive nga një tokë kullosore në tjetrën në një cikël sezonal, zakonisht në ultësira në dimër 
dhe malësi në verë. Një grup çobanësh nga zona e Kelmendit aplikuan në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 
me qëllim të rikuperimit, ruajtjes, njohjes dhe promovimit të vlerave të çobanëve në zonën e Kelmendit, 
gjithashtu në kuadër të përgatitjeve për dosjen për të regjistruar kulltojen transhumance si një nga 
fenomenet e trashëgimisë kulturore shqiptare në Organizatat e Kombeve të Bashkuara Arsimore, 
Shkencore dhe Kulturore (UNESCO) “Lista Përfaqësuese e Shkencave Humane Jomateriale”.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të përmirësuar cilësinë e jetës së çobanëve në zonën e malësisë Kelmend përmes 
ndërhyrjeve që lidhen me përmirësimin e kushteve të punës dhe lehtësimin e disa aspekteve të 
profesionit të çobanëve.

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 31-05-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Malësi e Madhe

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Çobanët e organizuar ndërmarrin veprime për të restauruar, ruajtur 
dhe promovuar trashëgiminë e tyre kulturore
Çobanët arritën të lëviznin një hap përpara në objektivin e tyre për të 
përfshirë transhumancën në Listën Përfaqësuese të UNESCO-s të 
Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shkencave Humane “duke 
dokumentuar fazën përgatitore me foto dhe video të ndryshme të kthimit 
të barinjve nga malet dhe duke theksuar vështirësitë që kjo dukuri mbart. 
Ata gjithashtu përgatitën një Inventar të Materialeve Alpinistike, një pjesë 
integrale dhe bazë mbi të cilën do të bazohet e gjithë puna pasuese 
për përpilimin e dosjes UNESCO për Shqipërinë e Veriut. Çobanët 
shkuan aq larg sa të kryenin identifikimin e familjeve dhe fermerëve 
që praktikojnë transhumance, si dhe finalizimin e kartave individuale të 
dokumentuara me foto që përshkruajnë pozicionin gjeografik, kohën e 
qëndrimit në periudhën e dimrit, si dhe kohën e qëndrimit gjatë verës, 
përbërjen e familjeve që praktikojnë lloje transhumance të kafshëve të 
shumimit, etj. Për t’i ardhur në ndihmë kauzës së çobanëve nga zona e 
Kelmendit në përpjekjet e tyre të dukshmërisë, ju kushtua një reportazh, 
si pjesë e transmetimit të mirënjohur të shfaqjeve televizive “Hapësira 
e Gjelbër” të RTSH, për Çobanët e Kelmendit (Barinjtë/çobanët e 
Kelmendit) dhe misioni i tyre për të zyrtarizuar transhumancën si një 
nga fenomenet e trashëgimisë kulturore shqiptare të transhumancës 
në “Lista Përfaqësuese e Shkencave Humane Jomateriale” UNESCO. 
Pjesë e këtij reportazhi ishin Ambasadori Shqiptar në UNESCO dhe 
Zëvendës Ministri i Kulturës. Kontributi që ky grup ka dhënë dhe do të 
vazhdojë të japë në promovimin dhe ruajtjen e një tradite shekullore 
për të promovuar vlerat kulturore dhe për të siguruar komunitetin lokal 
që jeton në zona jashtëzakonisht të largëta me ndjenjën e identitetit në 
shkallë ndërkombëtare.
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Qendra
Youth Act
Emri i projektit:
RINIA PËR NDRYSHIM

HISTORIKU

Angazhimi i të rinjve në vendimmarrje mund të stimulohet përmes krijimit të strukturave të veçanta siç 
janë Këshillat Rinor në secilën bashki për të monitoruar punën e administratës lokale dhe për të trajtuar 
çështje të rëndësishme që prekin të rinjtë. Krijimi i një Këshilli Rinor dhe aktivizimi i mekanizmave të 
tjerë për angazhimin e të rinjve janë një mjet i rëndësishëm për mobilizimin e tyre në çështje specifike. 
Duke marrë parasysh këtë, Qendra Youth Act aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania për të rritur 
pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje në bashkinë e Kurbit.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të rritet ndërgjegjësimi dhe të rritet niveli i përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen lokale me qëllim 
përfshirjen në proceset e vendimmarrjes dhe aktivitetet vullnetare gjithëpërfshirëse.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 - 31-12-2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Kurbinit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Këshilli Rinor i krijuar, i aftësuar dhe i fuqizuar për të 
ndikuar në vendimet e qeverisjes vendore. 
Qendra Youth Act organizoi disa aktivitete në mënyrë që të 
rrisë kapacitetin e të rinjve në lidhje me qeverisjen e mirë 
dhe vendimmarrjen në nivel lokal; për të angazhuar të rinjtë 
për të ndikuar në vendimet nga qeveria lokale me qëllim 
të përmirësimit të shërbimeve dhe për të rritur nivelin e 
përfaqësimit të të rinjve në nivel lokal përmes aktiviteteve 
vullnetare dhe platformës virtuale. Marshimi “Aktivizmi 
për ndryshim” krijoi një ndikim në të gjithë komunitetin e 
rrethit Kurbin në rolin e Këshillit Rinor si një strukturë që 
tani aktivizohet rregullisht në vendimmarrjen lokale dhe 
shërbimet vullnetare për të mirën e komunitetit. Forumet 
Rinore në Milot, Gorre, Laç dhe Mamurras - shërbyen si një 
model frymëzimi për të rinjtë për ndikimin që ata mund të 
kenë në qeverisjen lokale, dhe inkurajimin e tyre për t’u bërë 
pjesë e iniciativave rinore që mund të çojnë në zgjidhjen 
e problemeve të komunitetit. “Aktivitete rinore vullnetare” 
në Laç dhe Mamurras në të cilat të rinjtë u morën me 
aktivitete vullnetare për shpërndarjen e pakove ushqimore 
për të ndihmuar familjet e prekura nga tërmeti dhe grupet e 
margjinalizuara. Më në fund, takimet bilaterale midis Këshillit 
Rinor dhe Stafit Komunal - kishin për qëllim që studentët të 
ngrinin dhe diskutonin disa çështje dhe probleme në lidhje 
me infrastrukturën në shkolla, mungesën e mjediseve të 
përshtatshme për aktivitete sportive dhe rinore, angazhimin 
e të gjithë komunitetit në çështje të ndryshme, mbështetje e 
vazhdueshme nga autoriteti vendor.
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Fondacioni
Së Bashku
Emri i projektit:
Të veprojmë për aksesueshmerinë!

HISTORIKU

Mungesa e aksesueshmerisë parandalon personat me aftësi të kufizuara të marrin pjesë plotësisht 
në shoqëri. Mundësia e aksesit është një parakusht që personat me aftësi të kufizuara të gëzojnë të 
gjitha të drejtat e tjera. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1074, datë 23.12.2015, kërkon që njësitë 
e vetëqeverisjes lokale të marrin masa për të hequr pengesat për sigurimin e shërbimeve publike 
për personat me aftësi të kufizuara. Sipas këtij Vendimi, asnjë fond publik nuk duhet të përdoret për 
projekte që nuk janë në përputhje me standardet e aksesit. Kjo rregullore aktualisht është larg zbatimit 
të plotë. Personat me aftësi të kufizuara përballen me disa pengesa për të hyrë në shërbimet publike 
lokale për shkak të mungesës së kushteve të arritshme.
Puna e mëparshme e Fondacionit Së Bashku në rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me aksesin për 
njerëzit me aftësi të kufizuara ndikoi në vendimin e tyre për të marrë pjesë në thirrjen për aplikim Nr. 6 
të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të përmirësojë aksesin në bashkitë e Shkodrës, Matit dhe Durrësit përmes aktivizmit të fuqizuar, në 
mënyrë që bashkitë të jenë të përgjegjshme për zbatimin e detyrimeve ligjore në lidhje me  aksesin.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 - 31-01-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Shkodrës,
                               Matit dhe Durrësit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Personat me aftësi të kufizuar të angazhuar, aktivistët dhe organizatat lokale përmirësuan 
aksesueshmerinë, ndërgjegjësimin dhe përgjegjshmërinë e qeverive lokale.
Fondacioni Së Bashku siguroi tre raporte monitorimi duke përfshirë rekomandime specifike për 
autoritetet lokale për të përmirësuar aksesin. Gjetjet e këtyre raporteve u përdorën në tre dokumentarë 
të transmetuar drejtpërdrejt gjatë forumeve publike në prani të Kryetarëve të Bashkive. Njerëzit me aftësi 
të kufizuara, aktivistët dhe organizatat lokale patën mundësinë të mbrojnë dhe tu drejtohen kryetarëve 
të bashkive drejtpërdrejt në lidhje me nevojat e tyre specifike. Si rezultat i këtyre ndërveprimeve që 
rritën dukshmërinë e kauzës dhe duke përdorur mekanizma të ndryshëm zyrtarë, qeveritë lokale 
zbatuan veprime konkrete. Bashkia e Matit bëri të mundur hyrjen në Zyrën e Gjendjes Civil si dhe 
një park të ri të lagjes përmes ndërtimit të rampave në përgjigje të kërkesave të ngritura nga projekti. 
Bashkia e Shkodrës projektoi dhe krijoi hapësira të reja parku për personat me aftësi të kufizuara, 
duke respektuar plotësisht standardet e aksesit. Projekti stimuloi gjithashtu premtime të ndryshme 
publike nga Kryetarët e Bashkive. Bashkia e Durrësit u angazhua për të respektuar legjislacionin dhe 
standardet e aksesit për ndërtesat e reja dhe ndërhyrjet që po ndodhin pas pasojave të  tërmetit. 
Bashkia e Matit u angazhua për të pasur akses të plotë në Parkun Geraldinë, në Burrel duke siguruar 
hapësira të rezervuara parkimi për personat me aftësi të kufizuara. Bashkia e Shkodrës premtoi 
publikisht se do të vazhdojë të përmirësojë aksesin në institucione dhe rrugë për personat me aftësi 
të kufizuara që kanë problem  me shikimin. Ata gjithashtu u zotuan të vazhdojnë të rrisin numrin e 
hapësirave të rezervuara të parkimit në të gjithë Shkodrën dhe ata janë në proces të caktimit të një 
shenje dalluese për përdorimin e kontrolluar të këtyre hapësirave të parkimit.
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“Shpresoj që në të ardhmen e afërt të mos ketë më projekte të zbatuara me para publike që nuk 
respektojnë standardet e aksueshmerisë për personat me aftësi të kufizuara” Suela Lala, aktiviste dhe 
Drejtore Ekzekutive e Fondacionit Së Bashku.
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Bicycle
Durrës
Emri i projektit:
Lëviz për korsitë, pedalo i sigurt!

HISTORIKU

Qyteti i Durrësit, qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, ka vetëm dy rrugë të pajisura me korsi biçikletash. 
Korsitë e biçikletave dhe sinjalizimi i duhur janë thelbësore për të garantuar sigurinë e çiklistëve duke 
përdorur biçikletën si mjet për transport. Bazuar në Planin e Përgjithshëm Vendor të bashkisë së 
Durrësit kur ndërton një rrugë të re, ajo duhet të marrë parasysh korsitë e biçikletave në projektin e 
saj. Plani i Përgjithshëm Vendor përcakton me shumë saktësi kriteret teknike për ndërtimin e korsive 
të biçikletave. Sidoqoftë, kjo nuk është zbatuar në asnjë nga rrugët që janë rindërtuar që nga miratimi 
i Planit të Përgjithshëm Vendor. Buxheti i bashkisë nuk cakton fonde as për korsitë e biçikletave. Kjo 
situatë mund të përsëritet për rrugët që do të rindërtohen ose blloqet e banimit pas tërmetit të 26 nëntorit 
2019. Grupi informal Bicycle Durrës aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania që të inkurajojë qytetarët 
të ngrenë këtë problem tek qeveria lokale dhe t’u kërkojë atyre të marrin masa të menjëhershme për 
të rritur numrin e korsive të biçikletave dhe për të vendosur sinjalizimin e nevojshëm për të mbrojtur 
jetën e përdoruesve të biçikletave.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të mbështesë rritjen e numrit të korsive të biçikletave, duke propozuar një hartë me rrugët që duhen 
ndërhyrë dhe duke rënë dakord me bashkinë për ndërtimin e korsive dhe integrimin e tyre në projektet 
e rindërtimit pas tërmetit.

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 - 31.01.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Durrësit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Çiklistët e mobilizuar rritën ndërgjegjësimin, bënë propozime dhe 
negociuan me bashkinë për të garantuar sigurinë e tyre
Grupi Bicycle Durrës filloi duke informuar dhe prezantuar iniciativat e 
tyre në platforma të ndryshme, duke përfshirë shkollat e mesme dhe 
Universitetin e Durrësit. Për më tepër, përmes disa artikujve dhe një 
vëmendje të gjerë mediatike ata arritën të promovojnë kauzën e tyre 
dhe të rrisin ndërgjegjësimin e popullatës së gjerë. Në koordinim me 
përdoruesit e biçikletave nga qyteti, ata organizuan disa aktivitete të 
çiklizmit në grup me pjesëmarrjen e qytetarëve, në një rast, nënkryetari 
i bashkisë dhe policia bashkiake. Për të rritur më tej ndërgjegjësimin 
dhe mbështetjen për kauzën e tyre ata krijuan tre video të cilat ishin 
projektuar në pika të ndryshme të qytetit. Përmes projektit, grupi 
Bicycle Durrës hartoi propozimin për infrastrukturën e çiklizmit të 
qytetit të Durrësit. Ky propozim u hartua si një udhëzues i përgjithshëm 
për të identifikuar, planifikuar, projektuar, ndërtuar dhe mirëmbajtur 
infrastrukturën e çiklizmit, si dhe për të përmirësuar çiklizmin brenda 
dhe jashtë qytetit. Udhëzuesi iu prezantua nënkryetarit të Bashkisë së 
Durrësit dhe gjithashtu iu dërgua bashkisë së Durrësit së bashku me 
një peticion të nënshkruar nga rreth 1000 qytetarë për ndërtimin dhe 
zbatimin e infrastrukturës kushtuar biçikletave në rrugët dhe zonat 
kryesore në bashki. Peticioni gjithashtu kërkon instalimin e sinjalizimit 
vertikal dhe horizontal, së bashku me ndërtimin e hapësirave të parkimit 
për biçikleta.
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Durrësi 
Aktiv
Emri i projektit:
Qytetarët e Durrësit aktorë dhe faktorë
në vendimmarrjen lokale

HISTORIKU

Zonat periferike të qytetit të Durrësit preken nga çështje të ndryshme në lidhje me mungesën e 
shërbimeve publike të përshtatshme. Konkretisht, zonat e Shkozet, Ish-Këneta dhe Porto-Romano nuk 
kanë një sistem të përshtatshëm të ujërave të zeza. Banesat shkarkojnë ujërat e zeza në një kanal 
të hapur, i cili dikur ishte përdorur për bujqësi dhe këto ujëra të zeza përfundojnë në Detin Adriatik. 
Kanali është i hapur dhe në temperatura të larta era është e padurueshme. Kanali është bërë një burim 
infeksioni, për shkak të nivelit të lartë të ndotjes. Me qëllim për të nxitur banorët e këtyre zonave për 
të adresuar këtë çështje te qeveria lokale, organizata Durrësi Aktiv vendosi të aplikojë në Thirrjen Nr. 
6 të LevizAlbania. Organizata Durrësi Aktiv u formua nga aktivisti Klaudio Hyseni, i cili më parë ishte 
mbështetur nga LevizAlbania si individ.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kërkojë një zgjidhje nga qeveria lokale për problemin e shkarkimit të ujërave të ndotura në kanalet 
e hapura bujqësore në zonën e Shkozet, Ish-Këneta dhe Porto-Romano, përmes aktivizmit civil dhe 
ndjekjen e çështjes ligjërisht.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01.05.2020 – 30.05.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Durrësit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetarët aktivë kërkojnë që qeveria lokale të përmirësojë 
shërbimet publike.
Durrësi Aktiv i drejtoi bashkisë kërkesa të ndryshme për 
informacion në lidhje me çdo planifikim për investime në zonat 
e synuara. Pas një pune intensive me komunitetin, Durrësi Aktiv 
arriti të mbledhë mbështetje nga 526 qytetarë për kauzën e 
tyre. Durrësi Aktiv siguroi që çështja të mbulohej nga media 
lokale përmes 2 kronikave dhe projeksionit të videove në pika të 
ndryshme të qytetit të Durrësit. Ata arritën t’i dërgojnë një peticion 
qeverisë lokale për masa për të adresuar problemet e ujërave të 
zeza në zonat e synuara. Më konkretisht, peticioni kërkoi hartimin 
e një masterplani për rrjetin e ujërave të ndotura dhe përfshirjen në 
buxhet të fondeve për investime në sistemin e ujërave të ndotura 
të këtyre zonave. Durrësi Aktiv nuk u ndal këtu. Në bashkëpunim 
me Qendrën Shqiptare të Konsumatorëve, Durrësi Aktiv siguroi që 
çështja t’i dërgohej Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
për shqyrtim. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi lëshoi 
në Prill 2021 një vendim ku vërtetohej që bashkia tregonte 
diskriminim ndaj banorëve të zonës. Komisioneri i dha bashkisë 
30 ditë për të siguruar provat e masave të ndërmarra. Si rezultat, 
në maj 2021 bashkia hapi një tender mbi “hartimin e studimit të 
projektimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit kullues në 
zonën e Ish-Kënetës dhe Porto-Romanos dhe sistemimin e rrjetit 
të ujit të shiut në zonën urbane të qyteti i Durrësit ”.
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ATA

Emri i projektit:
“Rruga “Demokracia”
(marrë nga emri i një rruge në Bathore)

HISTORIKU

Kamza është një qytet afër Tiranës me një popullsi të madhe të përqendruar në një zonë relativisht të 
vogël territoriale. Që nga fillimi dhe deri më sot, Grupi ATA ka ndërmarrë iniciativa që synojnë ringjalljen 
e kapaciteteve intelektuale të aktivistëve të angazhuar në Kamëz për t’u përfshirë në jetën publike të 
qytetit. Pas pothuajse 6 vjet pune në komunitet, grupi ATA ka mësuar se angazhimi dhe përpjekjet 
për të përmirësuar qytetin vijnë paralel me rritjen e organizimit të njerëzve të Kamzës dhe kërkesën 
për përgjegjësi nga institucionet lokale. Duke marrë parasysh këtë dhe duke ditur që veprimet e vogla 
lokale në lagje mund të kenë një efekt domino në njësitë e tjera administrative, grupi ATA aplikoi në 
Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania për të zhvilluar punën kërkimore, njohjen dhe organizimin e veprimeve të 
ndryshme në disa lagje më pak të favorizuara në Kamëz.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të avokojë për një zgjidhje të problemeve të ndryshme në tre lagje të zgjedhura të Kamëz dhe të 
inkurajojë krijimin e këshillave të lagjeve, përmes veprimtarive krijuese.

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 01.06.2020 -28.02.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e  Kazmës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetarët e mobilizuar identifikojnë dhe prioritizojnë problemet
dhe krijojnë struktura të komunitetit
Përmes një pune të plotë të komunitetit në tre lagje, duke përfshirë 
intervista dhe takime me qytetarë si dhe përfshirje gazetareske, ATA 
arriti të krijojë një lidhje me këto komunitete dhe të sigurojë gatishmërinë 
e tyre për të bashkëpunuar në identifikimin e problemeve kryesore në 
zonat e tyre. Kërkesa të ndryshme iu dërguan komunës. Grupi ATA 
gjithashtu përfshiu aktorë të rinj nga këto zona në shfaqjen “Vidh një çikë 
më pak “ e cila u vu në skenë në vende të ndryshme të bashkisë. Qëllimi 
i shfaqjes ishte të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e pjesëmarrjes 
në jetën e komunitetit dhe rritjen e  përgjegjshmërisë nga ana e 
bashkisë. Puna në terren në këto lagje mundësoi krijimin e një arkivi 
shumë të pasur me imazhe, video dhe regjistrime audio të bisedave me 
banorët, takime dhe shfaqje teatrore. Në mungesë të bashkëpunimit 
me bashkinë në lidhje me kërkesat e komunitetit, ATA hapi ekspozitën 
“Rruga e Demokracisë” për të ekspozuar jo vetëm problemet kryesore 
të identifikuara në zonat e zgjedhura dhe kërkesat e tyre, por edhe për 
të ftuar përsëri bashkinë të vizitojë ekspozitën dhe të mbajë një takim 
për të dialoguar mbi zgjidhjet e mundshme. Ekspozita ishte e hapur 
për më shumë se një muaj. Për më tepër, ATA bëri një dokumentar 
video me titull “Cila është rruga drejt demokracisë?” Pas monitorimit 
të vazhdueshëm të Bashkisë Kamëz dhe në zbatim të projektit rruga 
“Demokracia”, grupi ATA i drejtoi Bashkisë një padi për shkelje të kryera 
nga ky institucion në lidhje me programin e transparencës, pjesëmarrjen 
e qytetarëve në proceset vendore demokratike. Gjykata Administrative 
pranoi padinë e grupit joformal dhe dha vendimin që Bashkia Kamëz 
të kompletojë programin e transparencës sipas urdhrit të Komisionerit 
për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.



#LevizAlbania   #LevizPerDemokracinëVendore   #DedikuarDemokracisëVendore 19

Tamam Albania / Bordi 
Rinor Këshillimor Vorë

Emri i projektit:
Aktivizmi vazhdon!

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 04.05.2020-22.04.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Vorës

HISTORIKU

Vora është një bashki urbane me një popullsi të re. Hapësira për zhvillimin shoqëror dhe kulturor të të 
rinjve në Vorë janë të pakta. Hapësira e vetme kushtuar rinisë ishte një palestër sportive, e vendosur 
në vend si rezultat i avokimit nga Bordi Këshillimor i Rinisë në Vorë, si dhe nga qendra e komunitetit 
“Tamam Albania”, e cila u krijua në funksion të të rinjve dhe fëmijëve të zonës për aktivitete të ndryshme 
socio-kulturore. Të dyja këto hapësira patën fatin e keq të mbyllen pas tërmetit më 26 nëntor 2019. 
Bordi Rinor zhvilloi takime periodike dhe një sondazh me të rinjtë e zonës dhe rreth 80% thanë se 
dëshironin të kishin më shumë hapësira për të mundësuar zhvillimin e aftësive të tyre. Pothuajse 
të gjithë unanimisht shprehën shqetësimin se qyteti nuk kishte bibliotekë. Bordi Rinor Vorë u krijua 
përmes mbështetjes së mëparshme të LevizAlbania dhe gjatë gjithë këtyre viteve ata kanë vazhduar të 
avokojnë për përparësitë e mëtejshme të të rinjve. Sidoqoftë, përpjekjet për avokim nuk po përparonin 
pjesërisht për shkak të ndryshimit të vazhdueshëm të kryetarëve të bashkive dhe kryetarit të Këshillit 
gjatë një periudhe relativisht të shkurtër kohe. Për të forcuar aktivitetet e tyre të avokimit, ata vendosën 
të aplikojnë në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të rritet aktivizmi qytetar për të ndikuar në agjendën e bashkisë për të mundësuar më shumë hapësira 
rekreative për të rinjtë e zonës.

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rinia aktive dhe aktivizmi i shtuar ushtrojnë presion mbi bashkinë për 
të vepruar në favor të të rinjve.
Grupi fillimisht filloi duke mbajtur takime të ndryshme informuese me 
të rinj nga tre shkollat e mesme në Vorë. Qëllimi i këtyre takimeve ishte 
gjithashtu të ftonin të rinjtë e interesuar të aplikojnë në një thirrje të 
hapur për t’u bërë anëtarë të Bordit Këshillimor të Rinisë në Vorë. 20 
të rinj u zgjodhën për të qenë pjesë e Bordit nga 65 aplikantë. Të rinjve 
gjithashtu iu ofrua mundësia të marrin pjesë në trajnime të ndryshme 
mbi avokimin dhe si të ndikojnë në vendimmarrjen e bashkisë. Një 
konkurs ese me temë “Qyteti që dua” u organizua gjithashtu për të 
rritur ndërgjegjësimin mbi përparësitë e të rinjve. Projekti gjithashtu 
arriti krijimin e tre klubeve të librit dhe themelimin e një mini-bibliotekë 
“Merr një libër, lër një libër”. Lidhur me iniciativat e tij të avokimit, 
Bordi punoi për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve për mungesën 
e hapësirave rekreative në qytetin e Vorë. Një peticion iu dërgua 
komunës duke përfshirë nënshkrimet e 1,263 qytetarëve. Bordi Rinor 
gjithashtu arriti të nënshkruajë një marrëveshje me Bashkinë e Vorës 
për institucionalizimin e Bordit Këshillues Rinor të Vorë dhe sigurimin e 
një biblioteke për qytetarët.
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QENDRA 
STEPS
Emri i projektit:
Artivism  (Artivizëm)

HISTORIKU

Cilësia e shërbimit të transportit publik në bashkinë e Tiranës është shqetësim për qytetarët në jetën e 
tyre të përditshme. Mungesa e orareve, higjiena, aksesi për personat me aftësi të kufizuara, ndikojnë në 
përdoruesit e transportit publik. Bashkia rriti çmimet e biletave me 33.3% në 2017 me premtimin se do 
të kishte një ndryshim rrënjësor. Sidoqoftë, nuk është përmirësuar shumë që nga ajo kohë. Qytetarët 
nuk janë aq të fuqishëm sa të kërkojnë dhe të ndërmarrin veprime për të përmirësuar shërbimin e 
transportit publik. Me idenë për të rritur kapacitetin e të rinjve dhe organizimin e komunitetit përmes 
formave krijuese dhe njëkohësisht konstruktive për të ushtruar presion mbi qeverisjen vendore me 
qëllim përmirësimin e transportit publik në Tiranë, STEPS Center aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të Leviz 
Albania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të transportit publik në Bashkinë e Tiranës 
përmes artit dhe forcimit të aktivizmit të të rinjve.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-04-2020 - 31-12-2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Aktivistë të rinj të përfshirë në monitorimin e transportit publik, ofrimin e rekomandimeve dhe 
propozimin e zgjidhjeve.

Qendra STEPS në bashkëpunim me aktivistë të rinj zhvilloi një studim mbi situatën e transportit 
publik në Bashkinë e Tiranës. Përmes një pyetësori sondazhi ata matën nivelin e kënaqësisë së 
përdoruesve me transportin publik urban në Tiranë. Pyetësori u pasua gjithashtu nga monitorimi në 
terren i funksionimit dhe kushteve në linja të ndryshme urbane të transportit publik. Studimi përfshiu 
gjithashtu rekomandime konkrete për të përmirësuar gjendjen e transportit publik. Bazuar në këto 
rezultate, Qendra STEPS gjithashtu ofroi një propozim konkret për një model monitorimi për zbatimin e 
planit për parandalimin e përhapjes së Covid-19 pas rifillimit të transportit publik. Në bashkëpunim me 
Fondacionin “Së Bashku” si një organizatë në mbrojtje të të drejtave të personave me aftësi të kufizuara 
me një fokus të veçantë në të drejtat e aksesit dhe jetesës së pavarur për personat me aftësi të kufizuara 
Qendra STEPS përfshiu në aktivitetet e tyre të monitorimit situatën e paarritshmërisë së transportit 
publik për personat me aftësi të kufizuara dhe u ofroi rekomandime specifike vendimmarrësve në 
mënyrë që të shërbimi i transportit publik të jetë i aksesueshëm. Rezistenca Qytetare, Fondacioni Së 
Bashku dhe Qendra STEPS, 3 përfituesit e granteve nga CfA6, u bashkuan me përpjekjet e tyre për 
të koordinuar një peticion me 75 qytetarë me aftësi të kufizuara dhe për ta dërguar atë në Këshillin 
Vendor të Tiranës. Peticioni kërkonte: (i) postimin e itinerareve, oraret e autobusëve dhe shfaqjen e 
informacionit vizual dhe audio të stacioneve dhe përgjatë udhëtimit me autobus duke i bërë ato të 
aksesueshme për personat me probleme të shikimit/dëgjimit; (ii) Pajisja e autobusëve të linjës së re në 
Tiranë me rampa, duke shtuar rampa në autobusët ekzistues dhe trajnimin e stafit të transportit publik 
për të ndihmuar dhe krijuar kushte për personat me aftësi të kufizuara për të përdorur transportin 
publik; (iii) përmirësimi i infrastrukturës në stacionet e autobusëve të linjave urbane në Tiranë për të 
krijuar akses për personat me aftësi të kufizuara. 
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Një aktivitet i ekspozitës së fotografive u organizua nga vullnetarët e rinj të projektit në mënyrë që të 
portretizojnë kushtet e transportit publik. Gjatë veprimtarisë u zhvillua një debat publik ku të rinjtë, 
OJQ-të lokale dhe aktivistët u drejtuan këto çështje përfaqësuesve të bashkisë së Tiranës.
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QËNDRESA 
QYTETARE
Emri i projektit:
Qytetar IN

HISTORIKU

Këshilli bashkiak i Tiranës ka dështuar në lidhje me zbatimin e plotë të Ligjit 146/2014 “Për njoftimin 
dhe konsultimin publik”. Njoftimet nga këshilli për konsultimet publike nuk ishin përditësuar që nga viti 
2017 në faqen e bashkisë. Pas 6 muajsh zgjedhjeje, asnjë nga vendimet e këshillit nuk ishte botuar. 
Informacioni mbi mbledhjet e Këshillit të mbajtura gjithashtu mungonte në faqen e internetit. Për 
shkak të konfigurimit politik të këshillit pas zgjedhjeve të fundit lokale, rreziku është që pjesëmarrja 
e qytetarëve në vendimmarrje të jetë edhe më e pakët. Nga ana tjetër, zbatimi i instrumenteve të 
ndryshëm për pjesëmarrjen e qytetarëve të parashikuar nga Ligji si iniciativat qytetare, peticionet 
dhe ankesat, kanë një përdorim të rrallë. Organizata “Qëndresa Qytetare” aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të 
LevizAlbania për të monitoruar veprimtarinë e këshillit si dhe për të siguruar që vendimmarrja të jetë 
më e orientuar drejt nevojave të qytetarëve.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të siguruar që vendimmarrja nga këshilli lokal diktohet nga mendimi dhe iniciativat 
e qytetarëve të angazhuar për një qeverisje më të mirë lokale.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-04-2020 -28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetarët ushtrojnë të drejtën e tyre për të paraqitur kërkesa në Këshillin 
lokal, duke gjeneruar përgjigje pozitive.
Qëndresa Qytetare vendosi një praktikë të mirë për të drejtën e paraqitjes 
së kërkesës në Këshillin Bashkiak të Tiranës, me 5 peticione të nënshkruara 
nga qytetarë, banorë të kryeqytetit. Kjo ka rritur pjesëmarrjen e rreth 1,299 
qytetarëve në vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak. Këshilli dhe Bashkia e 
Tiranës reaguan zyrtarisht dhe përmes veprimeve konkrete ndaj peticioneve 
dhe kërkesave të adresuara nga Qëndresa Qytetare si më poshtë: 1) Këshilli 
u përgjigj ndaj peticionit të 239 banorëve të fshatit Kakunjë të cilët kërkuan 
asfaltimin e rrugës dhe kthimin e transportit publik me projekt propozime që 
do të miratohen nga Këshilli. 2) Bashkia iu përgjigj një peticioni të paraqitur 
nga 5,400 studentë, duke kërkuar që Këshilli të anulonte tarifat e konvikteve, 
pasi që nga 9 Mars, 2020 studentët nuk po i përdornin ato për shkak të situatës 
pandemike. Bashkia reagoi duke propozuar kthimin e parave studentëve ose 
përdorimin e tyre për akomodim për vitin akademik 2020 - 2021. 3) Bashkia 
iu përgjigj një peticioni drejtuar Këshillit mbi pastrimin e mbetjeve inerte dhe 
urbane në zonën e “ish Poligrafi-t”, duke deklaruar se Drejtoria e Pastrimit 
dhe Mbetjeve Urbane, në bashkëpunim me operatorin e pastrimit, morën 
të gjitha masat për pastrimin e mbetjeve urbane në këto segmente rrugore. 
4) Këshilli iu përgjigj kërkesës për informacion të Qëndresës Qytetare për të 
marrë të gjitha kopjet e vendimeve të Këshillit për t’i ngarkuar në platformën 
QytetarIN. 5) Këshilli iu përgjigj një peticioni dërguar për të rritur mundësinë e 
arritjes së personave me aftësi të kufizuara në stacione dhe autobusë, duke 
deklaruar se 13 nga 15 linjat e qytetit janë të pajisura me rampa dhe puna 
për kompjuterizimin e stacioneve ka filluar. Përveç peticioneve, Qëndresa 
Qytetare siguroi 2 raporte monitorimi të Këshillit. Raportet u botuan në 
disa media dhe përfshinin përmbajtjen e vendimeve të Këshillit, reagimet 
e qytetarëve mbi këto vendime dhe trajtimin mediatik të situatës. Pjesë e 
monitorimit ishte edhe matja e perceptimit qytetar mbi transparencën dhe 
vendimmarrjen e Këshillit Bashkiak përmes një pyetësori me 1600 qytetarë 
të anketuar.
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INSTITUTI PËR 
KONSULENCË NË 
MARKETING DHE 
MENAXHIM

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 31-05-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

Emri i projektit:
Zero Mbetje

HISTORIKU

Kuadri aktual ligjor “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” është miratuar që nga viti 2011, bazuar 
plotësisht në direktivat e BE-së. Sidoqoftë, zbatimi i këtij ligji është totalisht i parealizuar. Problemet 
mjedisore, ndryshimi i klimës dhe menaxhimi i mbetjeve mbeten ndër shqetësimet kryesore aktuale 
në të gjithë botën në një kohë kur ndotja plastike e oqeanit, rritje të konsiderueshme të niveleve të gazit 
serë dhe intensifikimi i katastrofave natyrore janë tashmë fakte të pamohueshme. Në mënyrë që të 
stimulohen hapat e parë për zbatimin e masave parandaluese të tilla si arsimi, komuniteti dhe ndërtimi 
i kapaciteteve për të përmirësuar praktikat e menaxhimit të mbetjeve në bashkinë e Tiranës dhe rritjen 
e ndërgjegjësimit për të rinjtë, Instituti për për Konsulencë në Marketing dhe Menaxhim (IKMM) aplikoi 
në Thirrjen Nr. 6 të Leviz Albania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të përmirësuar praktikat e administrimit të mbetjeve në Bashkinë e Tiranës,duke 
rritur nivelin e ndërgjegjësimit tek brezat e rinj në drejtim të edukimit mjedisor, ekonomik dhe ligjor.

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rinia aktive dhe e mobilizuar kontribuon në përmirësimin e praktikave të menaxhimit të mbetjeve dhe janë më 
të ndërgjegjësuar  mbi mbrojtjen e mjedisit dhe temat e ndryshimit të klimës
Instituti për për Konsulencë në Marketing dhe Menaxhim filloi me krijimin e grupeve ekologjike dhe rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe edukimit për konsum të përgjegjshëm të studentëve nga shkolla të mesme të ndryshme të 
Tiranës. Këta të rinj u trajnuan për teknikat e avokimit për të rritur llogaridhënien e autoriteteve publike (kapitali 
shoqëror). Për të rritur hapësirën mediatike kushtuar problemit të menaxhimit të mbeturinave, dhe për pasojë 
rritjen e ndërgjegjësimit, Instituti për këshillim, marketing dhe menaxhim gjithashtu mbështeti të rinjtë për të marrë 
pjesë në prezantimet tradicionale dhe të mediave sociale duke paraqitur pikëpamjet e tyre dhe duke propozuar 
zgjidhje.
Trajtimi mediatik dhe ngjarje të ndryshme të organizuara me një ndikim të 
lartë, fuqizuan nxënësit e shkollave të mesme si agjentë të klimës. Instituti 
për këshillim, marketing dhe menaxhim gjithashtu koordinoi zbatimin e 
projekteve pilot për ndarjen e mbetjeve në burim, në mënyrë që jo vetëm të 
edukojë në lidhje me praktikat e riciklimit, por edhe rëndësinë dhe funksionet 
e të gjithë aktorëve të një sistemi të integruar. Organizata përgatiti një modul 
arsimor klimaterik për shkollat e mesme në Shqipëri, si dhe udhëzimet për 
zbatimin e këtij trajnimi hap pas hapi. Aktiviteti i fundit ishte një lojë me 
role me nxënësit e shkollës për t’i edukuar ata mbi konceptin e ekonomisë 
rrethore, faktorët që ndikojnë në vendimmarrjen në fushën e menaxhimit 
të mbetjeve dhe pozicionimin dhe sjelljen e aktorëve të ndryshëm. Kjo lojë 
synon të përmirësojë aftësitë e debatit dhe aftësitë kërkimore. Ky modul u 
krijua nga Mësimi në Qytetet dhe Qeveritë Lokale të Bashkuara, të organizuar 
në Barcelonë Spanjë dhe i përshtatshëm për zbatimin e projektit Zero Mbetje.
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Hapësira 
kulturore UZINA
Emri i projektit:
Hapësira krijuese

HISTORIKU

Tirana ka shumë kafe dhe bare, por ka mungesë të hapësirave alternative ku të rinjtë (por jo vetëm) 
mund të mblidhen dhe të rrinë pa u dashur të paguajnë për një pije. Hapësira Kulturore UZINA u 
frymëzua nga ideja e ofrimit të një hapësire për të cilën komuniteti ka nevojë, duke filluar nga nevoja 
e përkatësisë dhe nevoja për të pasur një identitet kolektiv. Të inspiruar nga puna e bërë nga grupe 
nga rajoni, vullnetarët punuan gjatë verës së vitit 2018 për të rindërtuar atë që dikur ishte një fabrikë 
traktorësh në zonën e Shkozës në Tiranë. Rindërtimi i hapësirës ishte një shtytje e rëndësishme për 
komunitetin lokal dhe, bazuar në idenë e sjelljes së mëtejshme të ndryshimeve shoqërore, Grupi 
“Hapësira Kulturore UZINA” aplikoi në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të sigurojë hapësira alternative ku të rinjtë mund të takohen dhe të zhvillojnë aftësi krijuese dhe 
udhëheqje, si dhe të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me rëndësinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre 
hapësirave.

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 - 31-03-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Një grup i fuqizuar vullnetarësh që drejtojnë ndryshimet shoqërore në një 
komunitet të margjinalizuar urban.
Për shkak të rrethanave të ndryshme, duke përfshirë tërmetin dhe COVID-19, 
hapësira e UZINA-s ishte gjithnjë e më e frekuentuar dhe përfundimisht e 
vandalizuar. Grupi i vullnetarëve të UZINA-s u gjend në një situatë në të cilën 
u duhej të vazhdonin aktivitetet e tyre në një vend tjetër. Kjo në asnjë mënyrë 
nuk nënkuptonte heqjen dorë nga ideja origjinale. Projekti Hapësira Krijuese 
u zhvillua në të njëjtën lagje. UZINA iu përkushtua forcimit të mëtejshëm 
lidhjes me komunitetin në atë zonë dhe aktivitetet e tyre atje kanë vazhduar, 
edhe pas përfundimit të mbështetjes nga LevizAlbania. Vullnetarët e 
UZINA-s organizuan një Kamp Veror në Hapësirën Kulturore për fëmijët e 
komunitetit, duke u siguruar atyre mundësinë për të marrë pjesë në aktivitete 
si kopshtari, art, gatim, sport, punime druri, etj. Ata gjithashtu organizuan 
një veprim të përbashkët vullnetar me komunitetin për të pastruar dhe të 
përmirësojë mjedisin e zakonshëm në oborrin e shtëpive shoqërore Shkozë. 
Aktiviteti përfshiu ndërtimin e koshave të plehrave, mbjelljen e luleve dhe 
pemëve, parcelat ndërtimore dhe stolat e ndërtimit. Aktiviteti kryesor ishte 
zbatimi i një programi krijimtarie që po ndihmon rreth 40 fëmijë të zhvillojnë 
aftësi personale dhe ndërpersonale përmes artit, aktivizmit mjedisor dhe 
sporteve. Dy herë në javë, vullnetarët e Uzina kalojnë disa orë me fëmijë që I 
përkasin këtij komuniteti, për të zhvilluar aktivitete të ndryshme.

“Mbështetja e LevizAlbania ka ndihmuar për të na fuqizuar si një grup, si kolektiv, sepse ishte hera e parë që 
kishim një lloj stabiliteti, jo vetëm financiar, por edhe për sa i përket ekspozimit të mëtejshëm që na lejoi të 
bëheshim partner me aktorë të tjerë ”Erika Haxhi, vullnetare, Hapësira Kulturore UZINA
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Lëvizja Rinore 
Egjiptiane
dhe Rome

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 30-04-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës dhe Elbasanit

Emri i projektit:
Aktivizëm qytetar dhe përfshirja në procese vendimmarrje në nivel vendor i familjeve të pastreha

HISTORIKU

Sipas studimit të kryer nga UNDP(Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim) “Strehimi Social në 
Shqipëri”, numri i njerëzve të pastrehë të regjistruar si të tillë në Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale ësh
të 31,994, nga të cilët 18,661 persona i përkasin grupeve të cenueshme. Kategoritë më të prekshme 
me numrin më të madh të aplikimeve për strehim social janë përfituesit e ndihmës ekonomike, 
kryefamiljare femra, çifte të reja dhe persona me aftësi të kufizuara. Sipas të dhënave të siguruara nga 
burime zyrtare, numri i familjeve të pastreha në Bashkinë e Elbasanit është 509 ndërsa në Bashkinë e 
Tiranës është 5880. Ligji Nr. 22/2018 “Për strehimin social” specifikon përgjegjësinë e bashkive për të 
ndërmarrë programe strehimi për popullsinë në juridiksionin e tyre, bazuar në analizën e nevojave për 
strehim social. Organizata Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania 
me synimin për të ndërmarrë një iniciativë për të inkurajuar të dy bashkitë me nevoja më të larta 
për strehim social për të hartuar një program strehimi që merr parasysh nevojat dhe mendimet e 
qytetarëve pa mundësi strehimi

QËLLIMI I PROJEKTIT

Për të përfshirë familjet e pastreha në proceset e vendimmarrjes në nivelin lokal në mënyrë që të 
hartojnë politikat e strehimit social sipas nevojës.

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Familje të pastreha të përfshira në procesin e avokimit
për programet lokale të strehimit.
Rreth 73 familje të pastreha në Elbasan dhe Tiranë u informuan, u 
përfshinë dhe si pasojë u mobilizuan në përpjekjet e avokimit me 
bashkitë mbi nevojën dhe rëndësinë e hartimit të një programi 5-vjeçar 
të strehimit. Projekti ka kryer një analizë të nevojave për strehim, e cila 
është vërtetuar në takime me komunitetin, përfaqësues të Këshillave 
Bashkiakë, përfaqësues të Drejtorisë së Strehimit në MFE(Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë) dhe projekte të mbështetura nga donatorë 
të tjerë, OSBE dhe UNDP. Ky dokument gjithëpërfshirës u përcoll me 
përpjekje të vazhdueshme edhe përmes; takime midis anëtarëve të 
komunitetit dhe përfaqësuesve të këshillave bashkiakë, realizimi i dy 
peticioneve (një për secilën prej bashkive të synuara) me angazhimin 
e komunitetit për të kërkuar miratimin e programit 5-vjeçar të strehimit 
dhe një analizë të buxhetit për bashkitë e Elbasanit dhe Tiranës për 
vitin 2021 duke synuar fushatën e mbrojtjes së provave. Si rezultat i 
kësaj ndërhyrjeje, puna për hartimin e programit 5-vjeçar të strehimit 
ka filluar që nga nëntori i vitit 2020, drafti i parë i këtij programi ka 
kaluar nëpër një proces intensiv konsultimi dhe pritet të finalizohet 
në fund të vitit 2021.
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New Bridges 
Berat
Emri i projektit:
Të dëgjojmë dhe të punojmë me qytetarët

HISTORIKU

Në bashkinë e Beratit, ashtu si në shumë të tjera në Shqipëri ka një përfshirje të ulët të qytetarëve në 
përcaktimin e prioriteteve, duke ndikuar në vendimmarrjen lokale dhe duke rritur përgjegjësinë e qeverisë 
lokale. Disa nga shkaqet kryesore të kësaj situate përfshijnë një nivel të ulët të ndërgjegjësimit. Qytetarët, 
veçanërisht ata nga Njësitë Administrative, nuk kanë informacion, njohuri, dijeni të nevojshme për të 
marrë pjesë në këto procese. Përveç kësaj, ka pak mundësi për të mobilizuar qytetarët në iniciativa 
konkrete që mundësojnë pjesëmarrjen në diskutimin dhe vendimmarrjen lokale dhe përfshirjen e 
sugjerimeve të tyre në planet bashkiake dhe buxhetet përkatëse. Si pasojë, investimet dhe shërbimet 
e ofruara nga bashkia e Beratit nuk bëhen gjithmonë në përputhje me nevojat e qytetarëve. Organizata 
New Bridges aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania duke përshtatur modelin e rastit të suksesshëm 
të “Escucha Madrid” – Dëgjo Madridin, një projekt në të cilin bashkia dhe qytetarët bashkëpunojnë së 
bashku në zhvillimin e komunitetit dhe zgjidhjen e çështjeve vendore.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të rritet përfshirja e qytetarëve në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes lokale përmes orientimit 
bazuar në kërkesën / nevojat e gjeneruara nga komuniteti, përmes identifikimit konkurrues të grupeve.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 30-04-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Berat

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetarët e mobilizuar në iniciativa konkrete marrin pjesë në diskutimin 
dhe vendimmarrjen lokale dhe përfshirjen e sugjerimeve të tyre në Planet 
dhe buxhetin Bashkiak. Përmes ngritjes së kapaciteteve, bashkëpunimit të 
drejtpërdrejtë dhe fushatës së ndërgjegjësimit të 39 qytetarëve kryesisht 
nga zonat periferike të Bashkisë së Beratit u fuqizuan për të marrë pjesë 
në mënyrë efikase në diskutimin dhe vendimmarrjen për çështjet vendore, 
për të qenë një lider në komunitet dhe i përfshirë drejtpërdrejt në procesin 
e identifikimit dhe adresimin e problemeve të komuniteteve të tyre. Për më 
tepër, 9 projekte të peshkimit u zhvilluan nga vetë qytetarët. Idetë e projektit 
të ndjekura nga një fushatë e gjerë informacioni në mediat sociale, u votuan 
nga komuniteti, duke çuar në 3 të përzgjedhurit më të mirë (një që përfaqëson 
secilën njësi administrative) të cilat më vonë u paraqitën tek 8 anëtarët e 
këshillit bashkiak dhe 3 përfaqësues nga bashkia përfshirë Zv. Kryetari i 
Bashkisë. Përmes këtij modeli interesant të angazhimit të qytetarëve dhe 
bashkëpunimit ndërmjet bashkisë dhe anëtarëve të komunitetit, dy projekt 
propozime morën një premtim zyrtar publik nga bashkia për të qenë pjesë 
e buxhetit 2022, përkatësisht rindërtimi i 4 rrugëve dytësore në Otllak dhe 
rehabilitimi i Pallatit të Kulturës në Lapardha dhe shndërrimi i saj në një 
Qendër Multifunksionale,
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Vizion 
Gruaje
Emri i projektit:
Me Gratë për Blegtorinë

HISTORIKU

Blegtoria ka një ndikim të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik vendor, veçanërisht në zonat rurale 
të bashkive të vogla si Skrapar dhe Poliçan. Gjatë gjithë punës së saj me komunitetin në këto zona, 
organizata Vizion Gruaje ka verifikuar në terren se si kjo veprimtari bëhet kryesisht nga gratë. Ata i 
mjelin kafshët, i mbajnë stallat të pastra, prodhojnë djathë dhe gjalpë, përpunojnë mish, lajnë dhe 
tjerrin leshin. Dhe, ata gjithashtu shesin produktet e tyre, përveç kujdesit për shtëpitë dhe fëmijët e tyre. 
Duke pasur në mendje këto gra, Vizion Gruaje aplikoi në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania në 
mënyrë që të sjellë nevojat e tyre më të ngutshme në vëmendjen e qeverive lokale.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të mobilizojë gratë në blegtori për të inkurajuar zyrtarët e zgjedhur vendorë për të bërë të mundur 
ndërtimin e tregjeve publike për produktet vendase.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-03-2020 - 31-01-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Skraparit dhe Poliçanit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Pothuajse 100 gra u mobilizuan për të kërkuar vepra nga qeveria 
e tyre lokale.
Një peticion iu dërgua Këshillave Bashkiakë të Skraparit dhe Poliçanit 
duke kërkuar krijimin e tregjeve publike moderne dhe të arritshme, 
posaçërisht për tregtinë e produkteve blegtorale si dhe sigurimin 
të stafit të specializuar mbikëqyrës nga bashkia për të garantuar 
cilësinë e marketingut të produkteve dhe sigurinë e ushqimit për 
konsumatorët. Si pjesë e avokimit të saj, Vizion Gruaje përgatiti disa 
video me synimin për të portretizuar jetën dhe nevojat e grave në 
blegtori dhe për të rritur bazën e mbështetjes për peticionin. Për më 
tepër, u zhvillua një debat televiziv me pjesëmarrjen e intervistave 
lokale me gra dhe praninë e një përfaqësuesi nga Ministria e 
Bujqësisë. Të dy kryetarët e bashkive kanë premtuar publikisht se 
do të adresojnë peticionin.

“Unë e mjel lopën 2 herë në ditë, një herë në mëngjes dhe një herë në 
darkë. Ajo prodhon 14 litra qumësht sa herë që milet. Me qumështin 
bëj djathë të bardhë, kos, gjalpë, gjizë dhe i shes në Çorovodë. Një 
pjesë e asaj që unë prodhoj është gjithashtu për konsum familjar. 
”K.M., Grua banore e fshatit Vërzhezhë, bashkia e Skraparit.
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Instituti për 
Studime Politike 
dhe Ligjore
Emri i projektit:
Shërbime për qytetarët me qytetarë - rasti i bashkisë Lushnjë

HISTORIKU

Duke qenë një organizatë e konsoliduar me qendër në Tiranë, Instituti për Politikat dhe Studimet Ligjore 
(ISPL) synoi të sigurojë një kontribut konkret për një zbatim më të mirë të mekanizmave dhe proceseve 
ekzistuese për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal. Në partneritet 
me organizatën vendore Mendimet dhe Iniciativat e Lira (MIL), ISPL aplikoi në Thirrjen për Aplikime Nr. 
6.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Për të krijuar një praktikë të mirë përmes aktivizimit efektiv të qytetarëve për të përfshirë nevojat dhe 
zërin e komunitetit në procesin buxhetor për një grup shërbimesh të ofruara nga bashkia e Lushnjës: 
infrastruktura fizike e sistemit shkollor parauniversitar, mjedisi dhe pastrimi, shërbimet sociale dhe të 
tjera.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 - 31-12-2020

Zona e zbatimit: Bashkia Lushnjë

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Shoqëria civile vendore ndikoi në procesin e buxhetit lokal duke përfshirë 
prioritetet e komunitetit.
ISPL arriti që pesë propozime nga organizatat vendore dhe aktivistët 
të pranoheshin zyrtarisht nga bashkia e Lushnjës. Propozimet ishin: 1) 
Rindërtimi i shkollës së mesme “Jani Nushi”; 2) Ndërhyrja për të rritur 
kapacitetin dhe për të përmirësuar kushtet e dy kopshteve; 3) Mirëmbajtja 
e Qendrës për Zhvillim Lushnjë për të mbështetur njerëzit me të gjitha 
kategoritë e aftësive të kufizuara dhe jo vetëm me spektrin e autizmit; 4) 
Mbyllja e pikës së grumbullimit të mbetjeve në qytetin e Lushnjës dhe kthimi 
i tij në një park; 5) Investimi në ndërmarrjen e Ujësjellës-Kanalizimeve për 
të mundësuar një furnizim ditor me ujë 20-24 orë në qytetin e Lushnjës. 
Këto rezultate u arritën përmes: Kapacitetit të 13 organizatave vendore dhe 
aktivistëve për avokim; Një fushatë ndërgjegjësimi dhe avokimi përmes 
thirrjeve të hapura për identifikimin e nevojave dhe propozimeve përmes 
mediave sociale, sondazheve dhe kontakteve të drejtpërdrejta me zyrtarë 
vendas si në Bashki ashtu edhe në Këshillin Lokal; Një raport i detajuar 
analitik për proceset buxhetore të viteve 2019 dhe 2020 për të mundësuar 
organizatat vendore dhe aktivistët e përfshirë në projekt të monitorojnë 
buxhetet vendore dhe të artikulojnë çështje të ndryshme.

“Unë sigurisht që do të merrja pjesë në konsultimet publike të organizuara 
nga bashkia e Lushnjës sepse kjo është një nga mënyrat në të cilën që unë 
mund të marr informacion të dorës së parë për atë që është planifikuar për 
shkollën time me buxhetin e vitit 2021. Është gjithashtu shansi im i vetëm ku 
unë mund t’u them atyre atë çka unë mendoj se duhet të marrin parasysh si 
prioritet “. Megi, nxënëse në shkollën e mesme Jani Nushi, Lushnjë.
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Sustaining 
Inclusive
Growth
Emri i projektit:
Fuqizimi i të rinjve në proceset e vendimmarrjes në nivel  lokal

HISTORIKU

Të rinjtë, veçanërisht ata që jetojnë në bashki të mesme dhe të vogla në Shqipëri përballen me një 
kontekst të emigracionit, mungesës së mundësive të arsimimit në vendet e tyre të origjinës, papunësisë, 
situatës së vështirë ekonomike dhe pak alternativave sociale, artistike dhe kulturore. Për më tepër, 
shumica e të rinjve nuk përfshihen në proceset vendimmarrëse ne nivel lokal. Veçanërisht në Bashkinë 
e Pogradecit, mendimet, vëzhgimet dhe intervistat paraprake të mbajtura nga Fondacioni Sustaining 
Inclusive Growth (SIG) me të rinjtë treguan se qeveria lokale i ka dhënë prioritet shërbimeve publike 
për komunitetin në tërësi, duke lënë mënjanë shërbime specifike për të rinjtë, ndërtimin e kapaciteteve 
të të rinjve , promovimin e programeve të punësimit, etj. Duke pasur aksesin e duhur për studentë nga 
shkolla të mesme të ndryshme në bashkinë e Pogradecit, SIG aplikoi në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të 
LevizAlbania me qëllimin e përgjithshëm për të promovuar aktivizmin e të rinjve.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të fuqizojë të rinjtë të jenë nxitës të ndryshimeve në vendimmarrjen në nivel lokal, përmes përfshirjes, 
aktivizmit dhe vullnetarizmit.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 - 01-03-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Pogradecit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rinia aktive dhe e angazhuar ka një ndikim konkret në vendimmarrjen në 
nivel lokal në favor të të rinjve.
Rreth 70 të rinj të angazhuar në projekt u trajnuan dhe luajtën një rol aktiv 
duke qenë pjesë e ekipit editorial të gazetës “Letër e Hapur”. Të rinjtë e 
angazhuar janë nga zona të ndryshme të Pogradecit, urbane dhe rurale 
dhe variojnë nga 15 në 25 vjeç. Përveç përgatitjes së 7 botimeve mujore të 
“Letrës së Hapur”, këta të rinj ndërmorën nisma të ndryshme për të marrë 
pjesë në aktivitete vullnetare, për të monitoruar dhe raportuar për çështje të 
ndryshme lokale në gazetën e tyre. Si rezultat i aktiviteteve të tyre, u është 
rritur përgjegjësia institucioneve lokale: Për shembull, gjatë monitorimit të 
mbledhjeve të Këshillit Lokal ata janë siguruar që këto takime të shpallen 
publikisht brenda afatit ligjor dhe përfundimit të kuorumit, ato mundësuan 
hapësirën e nevojshme për monitorimin e takimeve (fizikisht dhe online, 
qasja Zoom), dhe ata morën pjesë në diskutime të ndryshme për alokimin 
e një Fondi Rinor, punësimin e një specialisti të ri (që i përket grupmoshës 
së re)në bashki, dhe kërkuan të marrin informacion të drejtpërdrejtë mbi 
shpërndarjen e fondeve dhe propozuan një ristrukturim të mundshëm të 
drejtorisë bashkiake të të rinjve. Për më tepër, në koordinim me koordinatorin 
rajonal të projektit “Bashkitë e Forta”, një peticion me 51 nënshkrime iu 
paraqit Këshillit Vendor për të kërkuar ngritjen dhe funksionimin e Programit 
të Fuqizimit të Rinisë duke marrë formën e një qendre rinore.

“Gazeta Letër e Hapur u shërbeu të rinjve Pogradecar për të fituar ekspozim dhe përvojë. 
Duke monitoruar mbledhjet e këshillit vendor, ne u informuam për vendimmarrjen dhe 
ramë në kontakt me personat që marrin vendime që ndikojnë në jetën në qytetin tonë. 
Ne kemi arritur të merremi parasysh prej tyre. ” Elia Meci, Koordinatore e Këshillit Rinor 
Pogradec dhe pjesë e redaksisë së gazetës “Letër e Hapur”.
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Nisma 
e Luleve

Emri i projektit:
Pastrimi i nëntokës së detit Jon

HISTORIKU

Nisma e Luleve është një lëvizje qytetare që synon të promovojë aktivizmin qytetar dhe përgjegjësinë 
kolektive për jetën publike. Ajo u krijua në tetor 2018 nga një grup të rinjsh nga qyteti i Sarandës, i 
quajtur fillimisht “Dhuroni një lule për Sarandën” Ideja e tyre fillestare ishte që të angazhohen qytetarët 
e zakonshëm në rritjen e hapësirave publike të gjelbërta. Ideja u mbështet masivisht brenda pak 
muajsh ku përmes aktivizmit qytetar u mbollën rreth 500 lule Bougainvillea dhe qindra pemë të tjera 
zbukuruese. Pas këtij suksesi të parë, Nisma e Luleve filloi në Tetor 2019 si veprime të ndryshme 
vullnetare për pastrimin e Detit Jon. Aktivitetet rezultuan në qindra goma makinash, dhjetëra mijëra 
shishe, kanaçe plastike dhe kanaçe në fund të detit. Kjo ndotje paraqet rrezik të madh për faunën dhe 
florën nënujore, si dhe shëndetin e qytetarëve. Nisma e Luleve aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania 
për të vazhduar më tej këto përpjekje dhe për nevojën e krijimit të një strukture në nivelin lokal për 
kujdesin bregdetar në drejtim të pastrimit dhe mirëmbajtjes.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të ushtrojë presion mbi qeverinë lokale për të krijuar struktura për pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
zonave bregdetare përmes rritjes së ndërgjegjësimit dhe angazhimit të qytetarëve.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 30-05-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Sarandë

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetarët e angazhuar veprojnë dhe rrisin ndërgjegjësimin, duke ushtruar 
presion mbi qeverinë lokale për të pastruar dhe mirëmbajtur zonat 
bregdetare.
Përmes 10 aktiviteteve të zhytjes për të pastruar nëntokën e Jonit, Nisma 
e Luleve rriti ndërgjegjësimin e 134,000 banorëve të Sarandës në lidhje 
me nivelin e ndotjes së Detit Jon dhe angazhimin e tyre për pastrimin e 
tij. Gjatë këtyre seancave të zhytjes njerëzit nga Saranda dhe turistët ju 
bashkuan ekipit për të kontribuar në pastrimin e nëntokës së detit. Në 10 
seanca zhytjeje më shumë se 1284 goma, 3600 shishe plastike u hoqën 
nga deti në plazhe të ndryshme në Sarandë. Shumë njerëz të njohur 
morën pjesë në këto aktivitete për të demonstruar solidaritetin e tyre ndaj 
këtyre veprimeve, të tilla si ambasadori amerikan etj. Nisma e arritur për 
të angazhuar studentët e qytetit në mirëmbajtjen e Detit Jon dhe krijimin 
e një modeli që do të ndiqet në periudhë afatgjate nga të gjitha brezat e 
ardhshëm me qëllim kujdesin për Vijën Bregdetare. Një ekspozitë fotografike 
me veprimet e zhytjes dhe pastrimin e plazheve të Sarandës u organizua 
gjithashtu me qëllim të ndërgjegjësimit me turistët dhe banorët e Sarandës. 
Bashkia e Sarandës njohu rëndësinë e veprimeve. Si rezultat, dy propozime 
iu paraqitën Bashkisë së Sarandës për të parandaluar ndotjen dhe për të 
ndërmarrë veprime konkrete dhe propozimi tjetër për Ministrinë e Turizmit 
dhe Mjedisit për krijimin e trupave speciale të përshtatshme për zhytje në 
funksion të pastrimit të nëntokës së detit.
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SME 
Albania

Emri i projektit:
Angazhimi i sipërmarrjeve të vogla në monitorimin dhe transparencën e bashkive

HISTORIKU

Bashkitë kanë kompetenca kryesore në fushën e zhvillimit ekonomik lokal. Bizneset e vogla dhe të 
mesme, duke qenë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin lokal, kanë përgjithësisht pak informacion 
mbi këto kompetenca dhe për pasojë janë të paorganizuar për të ndikuar ose formësuar politika për 
zhvillimin ekonomik lokal. Organizata SME Albania aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania duke synuar 
monitorimin dhe rritjen e transparencës së bashkisë për rolin dhe kompetencat që ata kanë në drejtim 
të zhvillimit ekonomik lokal përmes sipërmarrjes, duke angazhuar këtë të fundit përmes metodave të 
ndryshme, inovative.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të monitorojë politikat e ndërmarra për zhvillimin ekonomik lokal në bashkitë Gjirokastër, Fier dhe 
Kukës, duke përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në procesin e llogaridhënies.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-04-2020 28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Gjirokastër, 
                               Fier dhe Kukës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Të Angazhohen ndërmarrje të vogla të mesme për më 
shumë përgjegjësi dhe transparencë në shërbimet dhe 
mbështetjen e ofruar nga qeveria lokale

Përmes përfshirjes së drejtpërdrejtë të 60 NVM-ve 
(Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme)të kombinuara me 
përpjekje avokimi të bazuara në prova, bashkia e Gjirokastrës 
dhe Fierit kanë iniciuar krijimin e Këshillit të Zhvillimit 
Ekonomik Lokal përmes nënshkrimit të një marrëveshje 
bashkëpunimi me NVM-të Shqipëri. Këshilli Ekonomik do të 
angazhohet në zbatimin e detyrimeve për të mbështetur NVM-
të, rekomandimet për zhvillimin ekonomik lokal dhe krijimin e 
urave të komunikimit midis autoriteteve lokale dhe bizneseve 
të vogla dhe të mesme për të përcjellë më mirë problemet dhe 
kërkesat e tyre. Për më tepër vendosja e urave të komunikimit 
midis autoriteteve lokale dhe përfaqësuesve të biznesit të 
mesëm dhe të vogël dhe zhvillimi i një studimi përfundimtar, 
analize dhe rekomandimesh për bashkitë Gjirokastër, Kukës 
dhe Fier mbi mënyrat e angazhimit të ndërmarrjeve të vogla 
për më shumë përgjegjësi dhe transparencë në shërbimet 
dhe mbështetjen e ofruar, ndikon pozitivisht në krijimin e një 
kornize të qartë të ndërhyrjeve të nevojshme dhe që në të 
ardhmen të aplikohet në bashki të tjera.
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Instituti
Agenda

Emri i projektit:
Platformë shtrirje online për pjesëmarrjen qytetare buxhetimi.al në 61 bashki

HISTORIKU

Duke marrë parasysh nevojën për të rritur më tej pjesëmarrjen dhe ndikimin e qytetarëve në hartimin 
e buxhetit bashkiak, Instituti Agenda ka konceptuar platformën www.buxhetim.al. Kjo platformë u 
mundëson qytetarëve të zgjedhin prioritetet e tyre për buxhetin e bashkisë ku ata jetojnë. Instituti 
Agenda aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të Leviz me idenë për të zgjeruar platformën www.buxhetim.al në 
të gjitha 61 bashkitë në Shqipëri. Kjo platformë u zhvillua fillimisht si rezultat i projektit “Pjesëmarrja 
aktive e qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashkive të Durrësit, Elbasanit dhe Korçës” dhe më vonë u 
zgjerua përmes projektit “Zgjerimi i platformës buxhetim.al në 23 bashki të vendit “, të dy të mbështetur 
nga Leviz Albania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin e buxhetit bashkiak përmes 
platformës buxhetim.al

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 28-02-2021

Zona e zbatimit: Projekt kombëtar

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin e buxhetit bashkiak

Përmes një fushate të informacionit në të gjithë vendin, trajnimit 
dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerë vendas (organizata dhe 
grupe informale) 55.908 qytetarë përdorën platformën buxhetimi.
al për të shprehur prioritetet e tyre në buxhetin për vitin 2021. Të 
dhënat e mbledhura nga aplikimi janë përpunuar dhe analizuar , duke 
nxjerrë rezultate mbi preferencat e qytetarëve dhe të përkthyera në 
61 raporte me gjetje në të gjitha bashkitë, për secilin këshill bashkiak 
para diskutimeve dhe miratimit të buxhetit vendor për vitin 2021. Pas 
dërgimit të raporteve në 61 bashki dhe këshilla bashkiakë, ka pasur 
konfirmim / përgjigje nga 55 prej tyre. Autoritetet lokale shprehën 
gatishmërinë për të trajtuar sa më shumë të jetë e mundur prioritetet 
e shprehura nga qytetarët sipas raportit përkatës. Nga monitorimi 
i bërë më pas (nga partnerët lokalë), pas miratimit të buxheteve 
përfundimtare, 33% e prioriteteve të qytetarëve u përfshinë në buxhetet 
e vitit 2021. Platforma është një instrument i mirë i “demokracisë 
dixhitale” që ka rezultuar të jetë një model inovativ për të rritur ndikimin 
e drejtpërdrejtë të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes që mund të 
përsëriten përtej planifikimit dhe prioritizimit të buxhetit
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Drejtimi 2:
Promovimi i qeverive lokale transparente
dhe llogaridhënës

LevizAlbania rriti presionin qytetar për llogaridhënie 
dhe transparencë lokale për të lejuar qeveritë lokale të 
përgjigjen dhe të veprojnë me më shumë transparencë dhe 
llogaridhënie ndaj qytetarëve të saj.
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Europartners 
Development

Emri i projektit:
Qytetar, kupto buxhetin e bashkisë tënde!

HISTORIKU

Kuadri rregullator në Shqipëri mbështet fuqishëm dhe siguron hapësirë të konsiderueshme për 
qytetarët dhe shoqërinë civile për të ushtruar të drejtën e tyre për të marrë pjesë në proceset e 
vendimmarrjes. Bashkitë kanë një detyrim ligjor për të mbajtur takime konsultimi të buxhetit si dhe për 
të publikuar parashikimet vjetore të buxhetit në faqen e tyre zyrtare . Vitet e fundit kanë parë një progres 
të mirë në sigurimin e më shumë transparencës së qeverive lokale. Sidoqoftë, vlen të përmendet se 
ka ende mangësi dhe sfida në drejtim të sigurimit të transparencës së plotë, veçanërisht në lidhje me 
vendimet buxhetore. Edhe kur informacioni mbi buxhetet lokale është publik, jo çdo qytetar që mund 
të ketë qasje në to mund ta kuptojë plotësisht dhe ta përdorë këtë informacion për të bërë propozime, 
për të monitoruar veprimet qeveritare dhe për të kërkuar trajtimin e çështjeve të ndryshme vendore. 
Organizata Europartners Development vendosi të aplikojë në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania për t’i kthyer 
buxhetet e 2021 në 10 bashki nga një dokument me një gjuhë teknike në një dokument të thjeshtë dhe 
të kuptueshëm për qytetarët.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Për të përdorur mjete inovative që mundësojnë informimin e qytetarëve, duke rritur transparencën në 
shpërndarjen e linjave të buxhetit bashkiak për investimet dhe prioritetet vendase.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 30-05-2021

Zona e zbatimit: 10 Bashki

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Buxhetet transparente dhe të arritshme për qytetarët në 10 bashki.

Europartners Development zhvilloi 20 takime me Grupet e Punës në 
10 Bashki për t’i informuar ata rreth iniciativës dhe ngritjes së grupeve 
të përbashkëta të punës me pjesëmarrësit nga stafi bashkiak. Gjatë 
takimeve u diskutua për situatën në drejtoritë e buxhetit në këto 
bashki dhe u kërkua që të paraqesin dokumente të ndryshme në 
lidhje me planifikimin dhe buxhetimin në mënyrë që të bëjnë analizën. 
Organizata zhvilloi një vlerësim të 10 bashkive mbi situatën aktuale në 
lidhje me buxhetimin me pjesëmarrje. Vlerësimi është bërë në secilën 
prej bashkive duke ndjekur një metodologji e cila bazohet në numrin 
e pjesëmarrjes së qytetarëve në konsultimet e buxhetit të viteve të 
kaluara, pajtueshmërinë me kriteret për njoftimin dhe publikimin e 
konsultimeve publike dhe mekanizmave të informimit të qytetarëve 
për prioritetet buxhetore. Pas vlerësimit, Europartners Development 
zhvilloi një rishikim të plotë të buxheteve të vitit 2021 për të gjitha 10 
bashkitë që ishin përgatitur 10 buxhete qytetare, duke u mundësuar 
qytetarëve të marrin informacione në një mënyrë të thjeshtë dhe të 
sintetizuar. Në hartimin e këtyre buxheteve qytetare, Europartners 
Development mbajti një komunikim të ngushtë me stafin e bashkisë 
për përcaktimin e prioriteteve, përmbajtjen dhe formatin e fletëve të 
fakteve. Dhjetë video të animuara janë aktualisht në proces përgatitje. 
Kjo do të jetë video narrative, bazuar në buxhetin e 10 bashkive për 
vitin 2021, prioritetet, pikat e alokuara për investimet e secilës bashki.
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Qendra 
“Konsumatori 
Shqiptar”
Emri i projektit:
Indeksi i Konsumatorit Lokal

HISTORIKU

Çdo qytetar është gjithashtu një konsumator; prandaj mbrojtja e konsumatorit është një përgjegjësi 
e rëndësishme e qeverive. Ligji 9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorit”, i ndryshuar në vitin 2018, 
përcakton që bashkitë duhet të krijojnë Zyra të Mbrojtjes së Konsumatorit. Për më tepër, legjislacioni i 
vetëqeverisjes lokale ka përcaktuar rreth 50 funksione për bashkitë, të cilat përkthehen në më shumë se 
150 shërbime për qytetarët. Edhe pse qytetarët janë konsumatorë të këtyre shërbimeve dhe bashkitë 
kanë kompetenca në mbrojtjen e konsumatorit, shumica e bashkive në Shqipëri nuk kanë ngritur zyra 
për mbrojtjen e konsumatorit.
Qendra “Konsumatori Shqiptar” vendosi të aplikojë në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania në 
mënyrë që të japë një kontribut në zgjidhjen e këtij problemi.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të mbështesë qytetarët dhe të rrisë presionin qytetar për zbatimin e politikave dhe legjislacionit për 
mbrojtjen e konsumatorit në nivelin lokal për të arritur një cilësi më të mirë të jetës për të gjithë qytetarët.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-04-2020 - 31-03-2021

Zona e zbatimit: Projekt kombëtar

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Konsumatorët e mobilizuar ndikuan në vendimet e qeverive lokale, 
duke i bërë ata më të përgjegjshëm në lidhje me detyrimet e tyre 
ligjore në mbrojtjen e konsumatorit.

Të udhëhequr nga Qendra “Konsumatori Shqiptar”, anëtarët e komunitetit 
kërkuan hapjen e Zyrave për Mbrojtjen e Konsumatorit në 9 bashki. 
Bashkia e Kukësit, Peqin, Rrogozhinë, Gramsh dhe Vau Dejës trajtuan 
këtë kërkesë dhe hapën Zyrat lokale për Mbrojtjen e Konsumatorit 
në përgjigje të kësaj çështje. Procesi për të mobilizuar komunitetin 
përfshiu informacione, trajnime, konsultime, takime koordinuese, me 
përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë dhe konsumatorë në bashki 
të ndryshme si dhe mbështetje të drejtpërdrejtë për raste konkrete në 
të cilat të drejtat e konsumatorit u shkelën nga ofruesit e shërbimeve 
publike lokale. Qendra “Konsumatori Shqiptar” gjithashtu analizoi dhe 
dokumentoi gjendjen e mbrojtjes së konsumatorit në secilën bashki 
përmes “Indeksit Lokal të Konsumatorit” i cili mat nivelin e mbrojtjes 
së konsumatorit në secilën bashki bazuar në një metodologji rigoroze 
të bazuar në fakte.

“Për mua është shumë pozitive që keni ardhur sot në qytetin tim për të 
dëgjuar shqetësimet e mia si konsumator. Ka shumë shkelje të të drejtave 
të konsumatorit dhe unë nuk dija se ku dhe si të ankohesha. Me hapjen e 
Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorit tani mund të shkoj në Bashki dhe të takoj 
specialistin i cili do të regjistrojë ankesën time dhe do t’ia referoj atë autoritetit 
kompetent. Tani e di që ata duhet të ndjekin procesin derisa të trajtohet ankesa 
ime. ”B.K., Pjesëmarrës në një takim të komunitetit në Kukës.
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Qendra për
Media dhe 
Çështje Shoqërore
Emri i projektit:
Rinia, opozita  mirë për Tiranën

HISTORIKU

Këshillit Bashkiak të Tiranës i mungon një opozitë e fortë në konfigurimin e tij dhe kjo ndikon në mundësitë 
e të pasurit zëra të ndryshëm që mund të sjellin debate në lidhje me vendimmarrjen. Nga ana tjetër, 
këshilli i Tiranës ka mungesa të ndryshme në lidhje me transparencën e veprimtarisë dhe vendimeve 
të këshillit. Qendra për Media dhe Çështje Shoqërore aplikoi në Thirrjen Nr 6 të LevizAlbania me idenë 
e krijimit të grupeve rinore që mund të luanin një rol “opozitar” dhe të kërkojnë më tej transparencë dhe 
përgjegjësi të këshillit i cili mund të drejtojë zërat e qytetarëve drejtpërdrejt në vendimmarrje.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të krijojë një opozitë rinore që ushtron presion për transparencë dhe përgjegjësi të mëtejshme
në këshill.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rinia aktive përballet me qeveritë lokale dhe kërkon zgjidhje 
për çështje të ndryshme të komunitetit.

50 të rinj votuan për të përfaqësuar komunitetin e tyre nga 
11 njësi administrative periferike të Tiranës (Ndroqi, Vaqarri, 
Kashari, Krraba, Farka, njësia 13, njësia 14, Baldushku, Dajti, 
njësia nr. 1 dhe nr. 4), ishin në gjendje të identifikonin çështjet që 
kanë të bëjnë me lagjet e tyre, dhe të prezantojnë e diskutojnë 
ato në mënyrë aktive në 5 takime ballë për ballë me Kryetarin e 
Bashkisë së Tiranës. Të rinjtë, bazuar në një listë të problemeve 
që u dëshmuan edhe nga video të shkurtra me imazhe, i kërkuan 
Kryetarit të Bashkisë transparencën dhe llogaridhënien, për 
investimet e munguara në këto zona. Mungesa e ujit të pijshëm, 
një fushë sportive, mungesa e disa rindërtimeve të shkollave 
dhe kopshteve publike, si dhe qendrave shëndetësore në afërsi 
të këtyre njësive administrative, këto ishin vetëm disa nga 
shqetësimet e të rinjve. Takimet, diskutimet konstruktive dhe 
zotimi publik nga Kryetari i Bashkisë u dokumentuan përmes 
videove si një mënyrë alternative për të rritur presionin e 
publikut, nëse nuk trajtohen si prioritet në buxhetin e vitit 2022 
për bashkinë.



#LevizAlbania   #LevizPerDemokracinëVendore   #DedikuarDemokracisëVendore 37

Citizen’s
Channel

Emri i projektit:
Histori Urbane të Qytetarëve

HISTORIKU

Në vitet e fundit Tirana ka kaluar një valë të fuqishme ndërtimesh dhe tjetërsimesh të ndërtesave. 
Edhe vilat e shpallura monumente kulture nuk kanë shpëtuar. Aktualisht qytetit i mungon një plan për 
klasifikimin dhe ruajtjen e ndërtesave historike, transparenca është e ulët, shumë ndërtesa dalin nga 
statusi i “monumentit të paluajtshëm kulturore” dhe ndërtesa të tjera, të cilat janë pjesë e peizazhit 
urban të kryeqytetit, po zhduken me plane të pjesshme , duke ndikuar në identitetin historik të qytetit. 
Citizen’s Channel aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania me idenë “Histori Urbane të Qytetarëve” e cila 
synon të krijojë një kanal të përbashkët komunikimi për të rritur presionin mbi qeverisjen vendore për 
dy çështje: tjetërsimi i ndërtesave historike në Tiranë dhe mungesa e transparencës në vendimmarrje, 
duke ndikuar në identitetin historik të qytetit.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të rritur transparencën në vendimmarrjen e qeverisjes vendore për tjetërsimin 
e monumenteve të kulturës në Tiranë, duke forcuar procesin e përgjegjësisë përmes raportimit të 
gazetarëve, qytetarëve dhe ekspertëve të arkitekturës.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-03-2020 31-12-2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e ndërgjegjësimit dhe transparencës për tjetërsimin e 
monumenteve të kulturës
U identifikuan dhe u treguan në hartë ndërtesat dhe strukturat 
në rrezik për t’u prekur nga ndërtimet e reja në kryeqytet. 
Ndërtesat u shënuan me një vulë e cila përmban një barkod 
përmes të cilit vizitorët, kalimtarët mund të marrin informacione 
të hollësishme në lidhje me ndërtesën, historinë e saj. Uebsit-i 
kushtuar projektit u ndërtua duke u bazuar në informacione 
të përditësuara. Organizata zhvilloi një turne të parë bazuar 
në një udhëzues për zonat e synuara. Ndërtesat që rrezikojnë 
të zhduken nga përparimi i ndërtimeve u identifikuan përmes 
gjurmëve digjitale. Organizata prezantoi projektin me grupet e 
synuara. Gjithashtu u përgatit një raport me gjetjet mbi situatën 
dhe gjendjen e vilave të synuara në projekt. Brenda projektit u 
botua edhe një thirrje për artikuj hulumtues mbi çështjen e 
monumenteve të kulturës në rrezik. Projekti Citizens Urban 
Stories tërhoqi vëmendjen e mediave lokale dhe ndërkombëtare. 
Revista e Fondacionit Henrich Boll në Berlin botoi një artikull i cili 
flet me hollësi për projektin e historive qytetare të qytetarëve. 
Ekspertët e angazhuar në projekt folën për iniciativën në Radio 
Televizionin Zviceran. Një reportazh në radio u botua në mediat 
franceze Çlirimi. Media të ndryshme kombëtare gjithashtu e 
mbuluan çështjen gjerësisht. Një leksion i Hapur në Universitetin 
Polis prezantoi platformën dhe raportin e hulumtimit.
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ABC 
Tirana Club

Emri i projektit:
Biblioteka e lagjes time

HISTORIKU

Një pjesë e konsiderueshme e bibliotekave të lagjeve në Tiranë nuk plotësojnë të gjitha nevojat e 
përdoruesve të saj dhe nuk janë tërheqëse për përdoruesit e rinj për sa i përket hapësirave të tyre, 
materialeve bibliografike, shërbimit të internetit, etj. ABC Tirana Club aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të 
LevizAlbania me idenë e monitorimit të furnizimit dhe performancës së bibliotekave të lagjeve në 
Tiranë.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të ofrojë më shumë transparencë për publikun përmes monitorimit dhe rishikimit analitik të furnizimit 
dhe performancës aktuale të bibliotekave, duke inkurajuar vendimmarrësit për të rritur buxhetin dhe 
vëmendjen për rrjetin e bibliotekave të lagjeve.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 28-02-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e përgjegjësisë në furnizimin dhe performancën e bibliotekave, 
duke inkurajuar vendimmarrësit për të rritur buxhetin dhe vëmendjen 
për rrjetin e bibliotekave të lagjeve
Grupi i të rinjve mobilizoi përpjekjet e tyre për të kryer pyetje me 1100 
qytetarë, kryesisht frekuentues të bibliotekave publike në kryeqytet mbi 
mendimet dhe vlerësimet e tyre mbi situatën, shërbimet dhe efektivitetin e 
bibliotekave publike. Gjetjet e studimit u prezantuan më tej dhe diskutuan 
në takime me komunitetin, studentët, stafin e bibliotekës, ekspertë në 
terren, përfaqësues të OJQ-ve dhe gazetarë. Nevoja për biblioteka të 
reja në Tiranë (asnjë e re nuk është ndërtuar për më shumë se 30 vjet), 
si dhe domosdoshmëria e modernizimit (dixhitalizimit) të bibliotekave 
ekzistuese - ishin dy nga problemet kryesore që përkisnin më shumë gjatë 
gjithë këtyre takimeve. Bazuar në këto gjetje u zhvillua një monitorim i 
pavarur dhe studim analitik mbi gjendjen aktuale të rrjetit të bibliotekave 
publike në kryeqytet. Dokumenti gjithashtu ofron zgjidhje dhe propozime 
konkrete për përmirësimin e situatës. Publikimi i studimit u pasua me 
një fushatë intensive të informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut, e cila 
gjithashtu u portretizua në kanale të ndryshme mediatike. Përpjekjet e 
të rinjve vazhduan duke komunikuar me Bashkinë në dy forma kryesore: 
dërgimi zyrtar i gjetjeve kryesore të projektit dhe dërgimi i kërkesave 
zyrtare, si dhe një letër e personalizuar e “apelit” të gjithë anëtarëve të 
Këshillit Bashkiak, ku ata ishin u kërkua të marrin përgjegjësinë për të 
votuar në favor të rritjes së fondeve për bibliotekat publike në qytet si 
në buxhetin 2021 ashtu edhe në programin buxhetor afatmesëm (2021-
2023). Përgjigja ku shprehet përgjithësisht angazhimi i të zgjedhurve 
lokalë. Një takim zyrtar u zhvillua me Nënkryetarin e Bashkisë për Tiranën, 
ku ai u pyet për informacion konkret se çfarë planesh ka Bashkia për vitin 
2021, për të përmirësuar gjendjen e bibliotekave publike dhe një premtim 
publik u mor para të rinjve, për buxhetin e disa bibliotekave për vitin 2021, 
një pjesë e këtij buxheti është caktuar për vitin 2021.
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Shoqata “Lëvizja 
për Zhvillimin e 
Turizmit Ksamil”
Emri i projektit:
Ksamil i pastër, pa mbetje

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-05-2020 - 30-05-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Sarandës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e llogaridhënies për menaxhimin e mbetjeve duke 
angazhuar komunitetin dhe rininë.

Projekti filloi me vlerësimin e shërbimit të grumbullimit të 
mbetjeve në Ksamil. Të rinjtë dhe stafi organizuan një orar 
bazuar në kontratën ndërmjet Bashkisë dhe ofruesit të 
shërbimit. Si rezultat i vlerësimit, kishte çështje të ndryshme 
me këtë shërbim në kohën dhe cilësinë. Është nënshkruar 
një Memorandum Mirëkuptimi midis Bashkisë, Ofruesit të 
Shërbimeve dhe Organizatës në mënyrë që të informojnë njëri-
tjetrin për këtë shërbim. Gjatë zbatimit të projektit janë realizuar 
3 seanca pastrimi nga stafi dhe 100 të rinj të kësaj zone në për të 
kontribuar në sezonin e turizmit dhe për të rritur ndërgjegjësimin. 
Në mënyrë që të ketë një rezultat më të prekshëm për të adresuar 
çështjen e menaxhimit të mbetjeve në këtë zonë, një rojtar është 
caktuar nga organizata me qëllim që kjo kategori profesionale 
të përfshihet në stafin e Bashkisë vitin e ardhshëm. Përveç 
kësaj një aplikacion në internet për të adresuar në internet me 
fotografi do të zhvillohet çdo çështje e rëndësishme për ndotjen.

HISTORIKU

Ksamil, i vendosur në bashkinë e Sarandës, është një destinacion i shquar turistik në Shqipëri i cili 
tërheq valë të konsiderueshme turistësh çdo sezon veror dhe gjithashtu konsiderohet si një nga 
destinacionit më të mira nga pushuesit e huaj në Shqipëri. Kjo ide erdhi si një nevojë urgjente për 
të përmirësuar situatën në plazhet dhe territorin e Ksamilit në lidhje me menaxhimin e mbetjeve. 
Mungesa e menaxhimit të duhur të mbetjeve nga institucionet përgjegjëse dhe papërgjegjësia e 
vendasve dhe turistëve kur hedhin mbeturinat kanë krijuar një ndikim negativ në mjedis, duke prekur 
ekosistemet dhe turizmin. Me idenë e ndryshimit të kësaj situate, Shoqata “Lëvizja për Zhvillimin e 
Turizmit Ksamil”aplikoi në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për një Ksamil më të pastër duke ulur sasinë e ndotjes dhe duke monitoruar institucionet 
përgjegjëse për pastrimin dhe komunitetin, duke rritur ndërgjegjësimin për të ndryshuar qasjen ndaj 
fenomenit të mbeturinave.
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Drejtimi 3:
Aksioni komunitar
LevizAlbania vuri në shënjestër qytetarët aktivë në lagje ose fshatra 
duke kërkuar që qeveria lokale të adresojë çështje konkrete në këto 
komunitete. LevizAlbania punoi drejtpërdrejt me komunitetet që 
ndanin një shqetësim dhe ofroi ndihmë duke u mundësuar atyre që të 
formësojnë dhe të arrijnë ndryshime.



#LevizAlbania   #LevizPerDemokracinëVendore   #DedikuarDemokracisëVendore 41

Livia Kreko

Emri i projektit:
Qytetet e sigurta për gratë dhe vajzat

HISTORIKU

Livia është një aktiviste e re nga Durrësi që ka pasur arritje të jashtëzakonshme që në moshë të re. Me 
Studime Master në Marrëdhëniet me Publikun, ajo ka qenë e përfshirë në disa projekte të përqendruara 
në të rinjtë, gratë, ndërtimin e kapaciteteve dhe mbrojtjen e mjedisit. Duke u rritur në një zonë urbane në 
Durrës, ajo përjetoi situata të ndryshme të pakëndshme të rëndësishme duke përfshirë bilbila, britma 
dhe komente të tjera kur po kthehej në shtëpi nga shkolla e mesme në rrugët e errëta që rrethonin 
lagjen e saj. Ajo vendosi të aplikojë në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania për t’u siguruar që gratë dhe vajzat 
të ndihen më të sigurta në qytetin e saj

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të përmirësojë  sistemin e ndriçimit në lagjen nr. 12 dhe nr. 16 në Durrës, duke i kthyer ato në hapësira 
publike më të sigurta për komunitetin dhe kryesisht për vajzat dhe gratë.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 - 18.10.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e  Durrësit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Një komunitet i fuqizuar arriti të nxisë një përgjigje nga bashkia 
e tyre për të ndriçuar rrugët dhe për t’i bërë ato më të sigurta.

Livia punoi duke informuar dhe rritur ndërgjegjësimin e 
komunitetit për të dy gjinitë në lidhje me nevojat e veçanta të 
vajzave dhe grave dhe problemet me të cilat përballen çdo ditë 
me ngacmimet seksuale dhe krimin për shkak të mungesës 
së ndriçimit publik në rrugë. Përmes videove dhe takimeve të 
komunitetit, ajo arriti të ngrejë mbështetjen e fqinjëve të zonës 
për të nënshkruar një peticion që i kërkon bashkisë së Durrësit 
të vendosë ndriçim në rrugët “Mujo Ulqinaku”, “Abaz Çelkupa” 
dhe “Hysen Kertusha” në zonë rreth stadiumit të Durrësit. 
Peticioni u nënshkrua nga 300 banorë dhe bashkia iu përgjigj. 
Në dhjetor 2020, Bashkia e Durrësit ndërhyri në rrugën Mujo 
Ulqinako, duke zëvendësuar llambat e vjetra me llambat LED, në 
të gjithë segmentin rrugor. Në të njëjtin muaj miratimi i buxhetit 
2021-2023 përfshin investime në të dy rrugët që kalojnë zonën 
e Stadiumit dhe lagjen Nr. 12 dhe Nr. 16 përkatësisht, “Hysen 
Kertusha” dhe “Abaz Çelkupa”. Tani lagjet në zonë janë më të 
sigurta sepse të gjithë mund të ecin natën në ato rrugë pa pasur 
frikë.

“Tani jam duke qëndruar në një segment të rrugës Mujo Ulqinaku, 
shumë afër tre shkollave të mesme të qytetit të Durrësit. Kjo 
rrugë nuk ishte e ndriçuar, por në bashkëpunim me komunitetin 
përmes iniciativës time dhe falë kërkesave të vazhdueshme 
dërguar bashkisë dhe këshillit lokal, tani rruga është e ndriçuar.” 
Livia Kreko, aktiviste.
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Lusjen Koci

Emri i projektit:
Arti në rrugë dhe aktivizmi 

HISTORIKU

Lusjen është një mësues dhe aktivist nga qyteti i Durrësit me një formim shumë të mirë në Arte. Ai ka 
punuar me të rinjtë për disa vjet, jo vetëm si mësues, por edhe përmes përfshirjes së tij në disa projekte 
që synojnë të mobilizojnë dhe udhëzojnë të rinjtë për të sjellë ndryshime në komunitetet e tyre. Lusjen 
pendohet që gjatë 30 viteve të fundit qyteti i tij u transformua nga rritja e çrregullt urbane, ndërtimi i 
ndërtesave, duke ndryshuar identitetin e tij të lidhur me historinë e tij antike. Tërmeti në nëntor 2019 
evidentoi edhe më shumë dëmin e bërë në qytetin e Durrësit. Lusjen doli me një ide të bazuar në 
besimin se më shumë ngjyrim mund të ndryshonte diçka thellë brenda perceptimeve të banorëve 
dhe vizitorëve të qytetit. Arti është një kanal i fuqishëm komunikimi dhe aktivizmi përmes artit është 
një mënyrë për të ringjallur shpresën dhe mendimin kritik të të rinjve. Duke pasur këtë në mendje, ai 
vendosi të aplikonte në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të promovojë aktivizmin e të rinjve përmes Street Art për kthimin e hapësirave publike në zona 
rekreative për qytetarët e Durrësit.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 -16.10.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Durrësit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e aktivizmit të rinisë dhe rivitalizimi i hapësirave publike 
përmes pikturave murale në 2 lagje.

Në mënyrë që të inkurajojë të rinjtë të jenë aktivë dhe kritikë ndaj 
situatës së krijuar në qytet nga ndërtimet e çrregulluara dhe 
mbi rëndësinë e hapësirave urbane, Lusjen mbajti leksione të 
hapura me studentë të 3 shkollave të mesme. Studentët u ftuan 
të ishin pjesë e një konkursi të hapur “Mendimi kritik përmes 
artit pamor”. Të gjitha punimet u ekspozuan në një ekspozitë. 
3 ide fituese u zgjodhën me potencialin për t’u bërë murale. 
Paralelisht Lusjen i drejtohet bashkisë me një kërkesë zyrtare 
për një leje për të punuar në murale. Bashkia e pranoi kërkesën. 
Lusjen krijoi pikturën e parë murale për të dhënë shembullin e 
grupit të të rinjve të përfshirë. Murali i dytë u pikturua bazuar në 
një kombinim të tre pjesëve fituese të punuara nga studentët. 
Brenda projektit Lusjen gjithashtu i dërgoi një kërkesë zyrtare 
bashkisë për të konsideruar idenë e “ Artit në Rrugë” dhe 
pikturave murale në buxhetin e vitit 2021 si një mënyrë për të 
ringjallur zonat urbane pas tërmetit.
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Raxhi Rakipi

Emri i projektit:
Investimi në lagjen 5 Maj Rrapishte nga Bashkia Elbasan

HISTORIKU

Raxhi Rakipi aktualisht është duke ndërmarrë studime universitare për të marrë gradën e tij si mësues 
i gjuhës shqipe dhe rome. Ai ka lindur dhe rritur në lagjen Rrapishte në Elbasan e cila ka rreth 3000 
banorë. Shumica e këtyre banorëve i përkasin komunitetit Rom. Që në moshë shumë të re, Raxhi u 
bë një anëtar aktiv i këtij komuniteti duke u përfshirë në projekte të ndryshme. Lagjes së tij i mungon 
asfaltimi, ndriçimi, gjelbërimi dhe trajtimi i ujërave të zeza. Një nga çështjet më urgjente ishte një gropë 
septike brenda oborrit të një familjeje. Ujërat e zeza të 250 familjeve grumbulloheshin në këtë gropë. 
Banorët u ankuan për shkak të problemeve sanitare që përfaqësonte dhe ndikimeve të tij negative 
në shëndet. Për mbi 14 vjet, kjo gropë nuk ishte pastruar kurrë. Pusetat në lagje nuk ishin pastruar 
as gjatë sezonit të shirave, kështu që oborret e disa familjeve përmbyteshin. Kur u publikua Thirrja 
për Aplikime Nr. 6 e LevizAlbania, Raxhi vendosi të aplikojë me qëllim të vazhdojë të kontribuojë në 
përmirësimin e komunitetit të tij.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të mobilizojë komunitetin dhe të negociojë me bashkinë e Elbasanit për hartimin dhe financimin e 
infrastrukturës në lagjen 5 Maj Rrapishte.

Kategoria: Grup joformal

Periudha e zbatimit: 01.04.2020-04.01.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Elbasanit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Komuniteti i mobilizuar dhe aktiv arriti të nxisë kryerjen e 
veprimeve nga bashkia për të përmirësuar infrastrukturën e 
lagjes

Përmes angazhimit të tij dhe angazhimit të banorëve të lagjes, 
Raxhi arriti të sjellë ndryshime të prekshme në komunitetin e tij. 
532 banorë në këtë lagje nënshkruan një peticion duke kërkuar 
ndërhyrjen e bashkive për të adresuar çështje të ndryshme. Pas 
një takimi me Nënkryetarin e Bashkisë Elbasan, u arrit që gropa 
septike të pastrohej. Këshilli Vendor miratoi eliminimin e gropës 
dhe ndërtimin e një kanali të ujërave të zeza. Për më tepër, 
sistemi i ujërave të zeza u pastrua në të gjithë zonën nga bashkia 
e Elbasanit dhe Shoqëria e Ujësjellës-Kanalizimeve Elbasan. 
Bashkia  gjithashtu reagoi duke instaluar 10 drita rrugore.
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Pëllumb Gjini

Emri i projektit:
Burimet natyrore dhe kulturore, ndërgjegjësimi i komunitetit dhe demokracia lokale

HISTORIKU

Pëllumb Gjini, 63 vjeç, është mësues historie dhe gjeografie. Studimet në këtë fushë dhe njohja e 
vlerës së jashtëzakonshme të natyrës e bënë që ai t’i kushtonte jetën mbrojtjes së bukurisë së saj 
madhështore dhe të brishtë, të rrezikuar nga veprimtaria njerëzore. Lidhja e tij me parkun kombëtar të 
Shebenik - Jablanicë daton kohë më pare. Në vitin 1992, ai u bë kryetari i parë i Bashkisë së Stebleve, 
një pozicion të cilin e mbajti për dy mandate radhazi, deri në vitin 2007. Pasi mbaroi mandati i tij në 
2007, pati një kthesë të fortë në shfaqjen e fenomenit të shpyllëzimit masiv dhe pa kriter të parkut të 
atëhershëm. Pas viteve të mobilizimit të komunitetit dhe avokimit për mbrojtjen e parkut, ai vendosi 
të aplikonte në Thirrjen Nr 6 LevizAlbania për të minimizuar çdo rrezik që rrezikon parkun. Dhe këto 
rreziqe shoqërohen tani me burimet ujore dhe digat prej betoni në daljen e zhavorrit të parkut.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit për ruajtjen dhe menaxhimin e mirë të 
burimeve natyrore dhe trashëgimisë kulturore.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 -15.12.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Librazhdit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Rritja e aktivizmit të rinisë dhe rivitalizimi i hapësirave publike 
përmes pikturave murale në 2 lagje.

Qytetari i motivuar rrit ndërgjegjësimin dhe negocion për shkaqe 
që lidhen me interesat e tij.
Pëllumb u takua me përfaqësues me grupe të ndryshme interesi, 
duke  përfshirë ish-Shoqatat, Përdoruesit e Pyjeve dhe Kullotave 
Bashkiake dhe përfaqësues të administratës së Njësive 
Administrative të bashkive Librazhd, Përrenjas dhe Bulqizë. 
Pëllumb shpërndau gjithashtu fletëpalosje informacioni. Bazuar 
në takimet dhe në informacionin e drejtpërdrejtë nga komuniteti 
në këto zona, ai hartoi një propozim për të adresuar çështjen e 
shkatërrimit të burimeve natyrore dhe kulturore në këto zona. 
Ai e dërgoi këtë Propozim për autoritetet përkatëse lokale. 
Përveç kësaj ai përpiloi një hartë arkeologjike të parkut Shebenik 
- Jablanicë, duke përfshirë identifikimin e vendeve historike, 
rrugëve të vjetra dhe pikave të tjera me interes të trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore. Kjo hartë dhe materialet e prodhuara 
u vendosën në Qendrën e Burimeve Natyrore dhe Historike 
të Librazhdit, e cila është vizituar deri më tani nga rreth 1,450 
njerëz. Përmes projektit të tij u prodhua një video promovuese 
për të rritur më tej ndërgjegjësimin dhe për të frymëzuar të tjerët 
të veprojnë në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore.

 “Parku ka nevojë për jetë; duhet të njihet dhe të duhet nga të gjithë. Parku ka 
rreziqet dhe sfidat e tij, kjo është arsyeja pse unë aplikova në LevizAlbania, për të 
ngritur zërin tim përsëri, në mënyrë që të minimizoj çdo rrezik që rrezikon parkun.”
Pëllumb Gjini 
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Xhenis Kryekurti

Emri i projektit:
Lobim, avokim dhe ndërgjegjësim për të rritur sigurinë e përdoruesve të korsisë së biçikletave

HISTORIKU

Xhenis është një profesionist i ri që punon në një kompani në sektorin e Kontrollit të Procesit të Biznesit. 
Ajo shkon në punë dhe lëviz nëpër Tiranë me biçikletën e saj. Ajo ka provuar vetë rreziqet e ngasjes 
së biçikletës në një qytet në të cilin korsitë e biçikletave u mungojnë standardet minimale të sigurisë 
dhe në të cilin çiklistët, këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve kanë pak vetëdije dhe respekt për 
rregullat e përdorimit të korsisë së biçikletave. Ajo vendosi të aplikojë në Thirrjen Nr. 6 të LevizAlbania 
në mënyrë që të rrisë sigurinë e përdoruesve të korsisë së biçikletave.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të rritet siguria për përdoruesit e biçikletave në kryeqytet duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e 
respektimit të korsive dhe sinjalizimin nga çiklistët, këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 – 15.03.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e  Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetari aktiv gjeneron prova, rrit ndërgjegjësimin dhe negocion 
për shkaqe që lidhen me interesat e tij.

Xhenis zhvilloi disa fushata informuese për 1,150 qytetarë dhe 
çiklistë në mënyrë që të informojë dhe të rrisë ndërgjegjësimin 
se korsitë e biçikletave janë të destinuara për çiklistë dhe jo për 
këmbësorë ose motorë. Në fushatën e saj ajo gjithashtu përfshiu 
disa mesazhe sensibilizimi për të inkurajuar çiklistët që të 
përdorin pajisjet e sigurisë gjatë udhëtimit. Për të mbrojtur këtë 
kauzë, e cila në kryeqytet vjen në një kohë kur korsitë e biçikletave 
vetëm po rriten, Xhenis shkoi edhe më tej. Në bashkëpunim me 
ekspertin e njohur të sigurisë rrugore Artur Sulçe, ajo zhvilloi 
një studim dhe një raport teknik mbi situatën aktuale të korsive 
të biçikletave. Ky raport identifikon rreziqet kryesore të korsive 
të biçikletave në Tiranë për përdoruesit e tyre veçanërisht në 
zonat shumë të tranzituara ku këto korsi kryqëzohen me kalimet 
e automjeteve. Brenda nismës së saj Xhenis dërgoi zyrtarisht 
raportin teknik duke përfshirë rekomandime specifike në 
Drejtorinë e Urbanistikës të Bashkisë së Tiranës.
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Noljan Lole

Emri i projektit:
Hapësira publike për fëmijët për një argëtim të sigurt në komunitet

HISTORIKU

Noljan është një gazetar dhe aktivist që jeton në Tiranë. Ai më parë ka ndërmarrë projekte të ndryshme 
me mbështetjen e LevizAlbania. Përreth lagjes së tij ai vuri re fëmijë që luanin në rrugë, midis makinave 
të parkuara dhe me pak hapësirë për të siguruar siguri dhe argëtim. Këto hapësira nuk janë të 
ndërtuara në funksion të qytetarëve, veçanërisht për familjet. Ai vendosi të aplikonte në Thirrjen Nr. 6 
LevizAlbania për të negociuar me Njësinë e tij lokale administrative mbi nevojën për hapësira publike 
më funksionale.

QËLLIMI I PROJEKTIT

T’i kërkohet njësisë administrative Nr. 2 të bashkisë së Tiranës për sigurimin e të paktën një ambienti 
në favor të fëmijëve të këtij komuniteti dhe inkurajimin e tyre për të mundësuar më shumë hapësira 
publike në të mirë të qytetarëve dhe fëmijëve të kësaj njësie bashkiake.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 – 26.02.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e  Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Qytetari aktiv gjeneron prova, rrit ndërgjegjësimin dhe 
negocion për shkaqe që lidhen me interesat e tij.

Noljan filloi duke mbledhur prova përmes fotografive të 
gjendjes së hapësirave të përbashkëta publike përreth lagjes 
së tij dhe përpiloi një album fotografik gjithëpërfshirës. Këto 
fotografi u përdorën për produkte informuese si broshura 
dhe fletëpalosje të cilat iu shpërndanë komunitetit në 
mënyrë që t’i informonin ata dhe të rritnin vetëdijen. Ai 
gjithashtu zhvilloi një fushatë informuese në terren dhe 
në internet, duke përfshirë video dhe artikuj të botuar në 
gazetat lokale dhe media online. Noljan u takua me shefin e 
njësisë administrative dhe përfaqësuesit e institucioneve të 
ndryshme për të ngritur çështjen e tij dhe për të propozuar 
një hapësirë që mund të mundësohej në lagjen e tij për këtë 
qëllim. Noljan zyrtarizoi procesin e avokimit me një kërkesë 
me shkrim.
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Spartak Dikellari

Emri i projektit:
Mbrojtja e liqenit nga ndotja e mbetjeve urbane

HISTORIKU

Spartak Dikellari është gazetar nga Pogradec i cili është i diplomuar në Master për Akuakulturë dhe 
Menaxhim të Peshkimit. Duke qenë nga Pogradeci, edukimi i tij, sikurse dhe vetë jeta e tij në këtë 
qytet është shumë i ndikuar nga Liqeni. Ky liqen është një nga liqenet më të thella dhe më të vjetra të 
Evropës, me një ekosistem ujor unik me rëndësi mbarëbotërore. Duke njohur mirë Liqenin, Spartak 
është i informuar se 7 përrenj të vegjël derdhen në ujërat e Liqenit në të gjithë vijën e liqenit nga Lin-
Pogradec-Tushemisht. Këto përrenj, përveç mungesës së infrastrukturës bazë, ndoten nga mbeturinat 
e hedhura nga banorët e fshatrave përreth si dhe nga aluvionet që në kohë shiu përfundojnë në liqen, 
duke e ndotur atë. Ky problem është rezultat i hedhjes së mbeturinave nga popullata dhe mungesës së 
kujdesit nga qeveria lokale për pastrimin e tyre ose për ta ndërgjegjësuar popullatën për mos hedhjen e 
tyre. Spartak Dikellari aplikoi për të zgjidhur këtë problem në Thirrjen për Aplikime Nr. 6 të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

T’i propozojë bashkisë së Pogradecit që të ndërtojë në çdo rrjedhë që derdhet në rrjetat e liqenit për të 
ndaluar shkarkimin e mbetjeve në liqen.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 – 31.01.2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Pogradecit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Komuniteti rriti ndërgjegjësimin dhe kërkoi që bashkia
e tyre të veprojë, duke nxitur një përgjigje konkrete.

Komuna e Pogradecit bëri një investim për të instaluar rrjetat 
e nevojshme për të ndaluar shkarkimin e mbeturinave nga 
përrenjtë në Liqen. Ky ishte rezultat i punës së bërë nga 
Spartaku për të sensibilizuar dhe rritur ndërgjegjësimin 
e komuniteteve në fshatra për të ndaluar hedhjen e 
mbeturinave të tyre në përrenjtë që derdhen në Liqen. Në 6 
fshatra që nuk kishin kosha, ata ishin vendosur nga bashkia, 
duke sensibilizuar banorët që të mos hedhin mbeturinat 
në lumë. Spartaku arriti të mbledhë mbështetjen e 66 
anëtarëve të komunitetit të cilët nënshkruan një peticion 
drejtuar komunës së Pogradecit. Të qenit gazetar ishte 
çelësi për të arritur trajtim mediatik me potencialin për të 
tërhequr vëmendjen e autoriteteve lokale dhe për të rritur 
ndërgjegjësimin e popullatës së përgjithshme mbi masat e 
nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
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Dritan Kurti

Emri i projektit:
Avokim komunitar

HISTORIKU

Dritan Kurti është një gazetar nga qyteti i Burrelit. Përmes punës së tij si gazetar, ai mbulon çështje 
të ndryshme shoqërore në qytetin e tij dhe në bashkitë përreth. Ndërsa po trajtonte një histori në 
fshatin Suç të bashkisë Klos, ai e kuptoi që njerëzit nga fshati nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të hidhnin 
mbeturinat e tyre në lumin Mat, për shkak të mungesës së vendeve të hedhjeve të mbeturinave. Duke 
biseduar me vendasit, ai mësoi se Pavarësisht se kishte rreth 500 banorë, Suç nuk kishte pasur kurrë 
kosha ku njerëzit mund të hidhnin mbeturinat. Ai aplikoi në LevizAlbania përmes Thirrjes për Aplikime 
Nr. 6, me synimin për të ndihmuar këtë komunitet për të zgjidhur problemin e mbetjeve.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të angazhojmë qytetarët në aksion për të zgjidhur problemin e mbetjeve në fshatin Suç të 
Bashkisë Klos.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020- 04.12.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Librazhdit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Komuniteti arriti të nxisë një përgjigje nga bashkia e tyre, 
duke zgjidhur çështjet e grumbullimit të mbeturinave.

Dritan punoi në rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve të 
fshatit për çështje që lidhen me mungesën e shërbimit 
të grumbullimit të mbeturinave dhe ndikimin negativ të 
mbeturinave në mjedis. Anëtarët e komunitetit gjithashtu 
u takuan me përfaqësuesit e komunës për të ngritur 
çështjen. Pasi të dorëzoni një peticion në bashki nga 
75 banorët e fshatit, jo vetëm që janë vendosur kosha 
mbeturinash por edhe mbledhja e mbeturinave tani kryhet 
në mënyrë periodike. Dritan punoi me median lokale “Mat 
TV” për të mbështetur ndërgjegjësimin dhe aktivitetet e tij 
të avokimit.
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Behar Dema

Emri i projektit:
Zgjidhja e problemit të ujit për ujitje në Maqellarë

HISTORIKU

Behar ka lindur dhe rritur në Maqellarë dhe pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në këtë fshat, 
i cili është pjesë e komunës së Dibrës dhe ndodhet në pjesën veri-lindore të Shqipërisë, afër kufirit me 
Maqedoninë e Veriut. Ai më parë kishte ndërmarrë një iniciativë të suksesshme me LevizAlbania, kështu 
që Behari u ndje i motivuar për të aplikuar për herë të dytë dhe për të vepruar në të mirë të komunitetit 
të tij. Mungesa e investimeve në sistemin e ujitjes në të gjithë zonën e Maqellarës ka një ndikim në 
ekonominë e fermerëve dhe rrjedhimisht edhe të banorëve të zonës. Katër liqene u mundësuan për 
ujitje gjatë viteve 1975-76 por që nga ajo kohë nuk është bërë asnjë ndërhyrje për mirëmbajtjen e tyre. 
Si rezultat, dy prej tyre janë jashtë funksionit dhe dy të tjerët po operojnë me kapacitet të reduktuar. Kjo 
situatë ndikon në ujitje të tokave, dhe sjell prodhimtari të zvogëluar dhe braktisjen si pasojë të kultivimit 
të tokës nga fermerët në zonë.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të përmirësojë situatën e ujitjes për fermerët e Maqellarës, duke ngritur zërin qytetar për këtë shqetësim.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 – 18.12.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Dibrës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Fermerët e angazhuar u informuan dhe paraqitën një 
peticion, duke nxitur një përgjigje nga qeveria lokale.

Përmes iniciativës së tij Beha mbajti takime në grupe të 
vogla me 120 banorë nga fshatrat Maqellarë, Pesjakë, 
Çernen, Vojnik, Fushë e Vogël, Kovashicë dhe Grazhdan. 
Gjatë takimeve, përmes diskutimeve të tyre, banorët 
theksuan problemet që ka secili prej katër liqeneve. Një grup 
avokimi i quajtur “Liqenet Funksionale” u krijua i përbërë 
nga 19 banorë të zonës. Ata morën pjesë në 2 trajnime për 
të rritur aftësitë e tyre të avokimit. Në bashkëpunim me 
një ekspert topografik, Behar prodhoi një raport studimi 
“Mbi vlerësimin dhe analizën e gjendjes së katër liqeneve 
dhe sistemit të ujitjes në njësinë administrative Maqellarë”. 
Ky raport dhe puna e bërë me komunitetin ishin baza për 
tu mbledhur mbështetje për një peticion i cili u nënshkrua 
nga 250 anëtarë të këtij komuniteti. Peticioni u dërgua 
në komunën e Dibrës. Behar bëri gjithashtu përdorimin 
e mediave lokale për të mbështetur kauzën e tij. Dy 
artikuj u botuan në një portal në internet dhe dy kronika 
u transmetuan nga Si përgjigje, komuna e Dibrës lëshoi 
një përgjigje zyrtare duke u zotuar të kryejë investimet e 
kërkuara.
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Aurora Konomi

Emri i projektit:
Ndryshimi i mjedisit, edukimi i komunitetit

HISTORIKU

Aurora është një mësuese nga Vlora që ka punuar 25 vitet e fundit në një shkollë të arsimit special. 
Ajo ka qenë duke udhëhequr më parë iniciativa në lagjen e saj me mbështetjen e LevizAlbania dhe kjo 
ishte pjesë e arsyes pse ajo vendosi të aplikonte në Thirrjen Nr. 6 me qëllim të vazhdimit të nxitjes së 
ndryshimeve shoqërore. Në rajonin nr. 3 të qytetit të Vlorës, në të cilin banon Aurora, zonat ndërmjet 
ndërtesave kanë mbetur pa mirëmbajtje të përshtatshme , duke grumbulluar mbeturina. Zonat ishin 
bërë një burim infeksioni, duke lëshuar erëra të pakëndshme dhe duke ndikuar në imazhin e lagjes. 
Aurora synonte ta trazonte këtë problem dhe shqetësim me bashkëqytetarët e saj që jetojnë në të 
njëjtën lagje, duke bashkëpunuar me ndërmjetësin e komunitetit dhe komunitetin e lagjes, Bashkinë 
dhe rajonin nr. 3 për të bërë një rehabilitim të këtyre zonave dhe t’i shndërrojë ato në parcela të gjelbërta 
me bar dhe pemë dekorative.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të nxisë veprimin e komunitetit të grupeve të qytetarëve që lobojnë dhe adresojnë problemin në 
Bashkinë e Vlorës për të rehabilituar dhe mirëmbajtur zona midis ndërtesave në lagjen Lef Sallata.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01.04.2020 - 04.10.2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Vlorës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Fqinjët e mobilizuar u drejtohen autoriteteve lokale dhe 
kërkojnë një zgjidhje për një problem të komunitetit.

Aurora kontaktoi pesë nga fqinjët e saj, dy burra dhe tre gra, 
për të formuar një grup të veprimit të komunitetit. Grupi 
kërkoi që të ketë një takim me Kompaninë e Shërbimeve 
Publike të ngarkuar me Pastrimin dhe Gjelbërimin për të 
ngritur problemin në lagjen e tyre me gjendjen e zonave 
midis ndërtesave. Pas takimeve të sensibilizimit dhe 
ndërgjegjësimit me banorët e lagjes dhe në kuadër të 
bashkëpunimit me Drejtorinë e Shërbimeve Publike në 
bashkinë e Vlorës, u bë e mundur heqja e mbetjeve të 
grumbulluara në zonat problematike.
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Reagim i shpejtë

LevizAlbania vuri në shënjestër qytetarët aktivë në lagje ose fshatra 
duke kërkuar që qeveria lokale të adresojë çështje konkrete në këto 
komunitete. LevizAlbania punoi drejtpërdrejt me komunitetet që 
ndanin një shqetësim dhe ofroi ndihmë duke u mundësuar atyre që të 
formësojnë dhe të arrijnë ndryshime.

9 iniciativa të zbatuara me 
sukses nga aktorë civilë 
aktivë, duke iu përgjigjur 
emergjencave të ndryshme në 
të cilat kërkohej një reagim i 
shpejtë.
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Figure 3. Përmbledhje e   Reagim i shpejtë 2020
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Dhimitër Koleci
Emri i projektit:
Ndal HEC-eve në Parkun Kombëtar Lurë-Mali i Dejës

HISTORIKU

Këshilli Kombëtar i Territorit lëshoi vendimin nr.16, datë 03.10.2019, duke i dhënë leje ndërtimi 
kompanisë Seka Hydropower, për ndërtimin e HEC-it Sekë dhe Zais, në lumin Uraka dhe në Zall të 
Melthit, pjesë e parkut kombëtar Lurë-Mali i Dejës. Ky vendim u mor pa vlerësuar rregullisht ndikimin 
në mjedis dhe mbi të gjitha pa marrë pëlqimin e banorëve të cilët, përballë realitetit që zona e tyre do 
të transformohej, filluan një seri veprimesh për të kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve. Dhimitër 
Koleci, një nga aktivistët më të zëshëm të përfshirë në organizimin e rezistencës, aplikoi përmes  
instrumentit “ Reagimi i Shpejtë”i LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të ngadalësojë progresin dhe të arrihet në mënyrë ideale ndalimi i punimeve në zonën e mbrojtur, në 
mënyrë që të zbutet ndikimi i pakthyeshëm në mjedis, duke sensibilizuar organet e qeverisjes vendore 
dhe qendrore mbi efektet e këtyre politikave dhe duke promovuar reagimin qytetar ndaj ngjarjeve që 
ndikojnë drejtpërdrejt jetët e komunitetit.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 01-02-2020 - 31-07-2020

Zona e zbatimit: Bashkia e  Matit

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

U forcua rezistenca kundër ndërtimit të hidrocentraleve në zonë.
Mbështetja e LevizAlbania lejoi banorët e Zall-Gjoçaj që t’i jepnin një vizibilitet 
më të gjerë çështjes së tyre. LevizAlbania lehtësoi aleanca të rëndësishme 
midis banorëve të Zall-Gjoçaj, të cilat i lejuan ata të ndërmerrnin veprime të 
përbashkëta drejt qëllimit të përbashkët për mbrojtjen e Parkut Kombëtar. 
Klinikat Ligjore OSFA ofruan ndihmë juridike për të adresuar çështjen në 
Gjykatë; Eco Albania, një organizatë me përvojë të gjatë në fushën e mbrojtjes 
së ekosistemit, e asistuar me këshilla; grupi informal ATA nga Kamëz shërbeu 
si lehtësues dhe ofroi ekspertizën e tyre në kryerjen e aktiviteteve. Për më 
tepër, bashkëpunimi me media / gazetar ishte thelbësor për të ushtruar 
presion të mëtejshëm: Porta Vendore trajtoi nga afër çështjen, Nyje.al një 
portal lokal i medias publikoi materiale të shkruara dhe audio-vizuale dhe 
ndihmoi në krijimin e kontakteve me media të tjera; Citizens Channel, Reporter.
al, Fax web, Syri.net. Rreth 200 gazetarë mbuluan çdo aktivitet të organizuar 
brenda projektit. Në janar 2021, Gjykata Administrative e Tiranës shfuqizoi 
vendimin që licencoi një kompani për të ndërtuar një termocentral në një zonë 
të mbrojtur. Komuniteti i Zall-Gjoçaj vazhdon rezistencën e tij për të shpëtuar 
parkun dhe lumin e tyre.

Pronësia dhe mbrojtja e mjedisit
LevizAlbania mbështeti përpjekjen e komunitetit Zall-Gjoçaj për të shpëtuar parkun dhe lumin e tyre 
duke parandaluar ndërtimin e hidrocentraleve “Sekë” dhe “Zais”, të planifikuar për t’u ndërtuar nga 
koncesionari “Seka Hydropower”.

 “Ne vazhdojmë, në terren, në protesta dhe në Gjykatë. Ne nuk do të ndalemi deri
në Hagë. ” Dhimitër Koleci, aktivist.
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Rrjeti për 
Demokraci i
Gruas Shqipëri 
Emri i projektit:
Ndërhyrje mbështetëse dhe pas shkollës për fëmijët e prekur nga tërmeti

HISTORIKU

Pas tërmetit mijëra familje u gjendën në situata shumë të vështira. Rrjeti për Demokraci i Gruas Shqipëri 
WDN identifikoi një grup familjesh me fëmijë të moshës shkollore nën 14 vjeç, shtëpitë e të cilave në 
ndërtesat 18, 19, 20 pranë Qytetit Studenti të Tiranës u dëmtuan rëndë. Përveç faktit që kishin humbur 
shtëpitë e tyre, familjet po përjetonin ankth psikosocial. Fëmijëve të këtyre familjeve u duhej ndihmë 
për të përballuar tronditjen dhe stresin post-traumatik dhe gradualisht të ktheheshin në normalitet. 
WDN aplikoi në Instrumentin e Reagimit të Shpejtë të LevizAlbania për t’iu përgjigjur kësaj emergjence 
dhe për të nxitur reagimin e bashkisë së Tiranës në përfitim të këtyre familjeve.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Kontribuoni për të siguruar mirëqenien personale për fëmijët në situatë pas tërmetit.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-02-2020 - 31-05-2020

Zona e zbatimit: Bashkia e Tiranës

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

21 familje me fëmijë të moshës shkollore dhe shtëpitë e të cilave u dëmtuan 
rëndë nga tërmeti, morën një zgjidhje integrale për situatën e tyre.
Rrjeti për Demokraci i Gruas Shqipëri (WDN) mobilizoi dhe ndihmoi këto familje 
për të sjellë në vëmendjen e Bashkisë disa nga nevojat e tyre të menjëhershme 
si pasojë e tërmetit dhe për të kërkuar një qasje holistike nga ofruesit e 
ndryshëm lokalë të shërbimeve publike dhe jo-publike. Përmes avokimit 
bashkëpunues dhe bashkëpunimit të ngushtë me Njësinë Administrative Nr. 
2, si dhe me stafin përgjegjës komunal për mirëqenien sociale, mbrojtjen e 
fëmijëve, infrastrukturën urbane dhe strehimin social, familjet e asistuara nga 
WDN arritën të marrin një përgjigje pozitive nga bashkia. Nga 21 familje të 
përfshira, 17 morën bonusin social, një program mbështetës i qirasë mujore 
për 12 muaj i mbështetur nga komuna. Nga këto 21 familje, 15 aplikuan për 
programin kombëtar të rindërtimit të banesave. Për më tepër, projekti informoi 
21 familje në lidhje me programin lokal të huasë së butë dhe filloi procesin 
e aplikimit. Për më tepër, WDN mbështeti familjet duke përfshirë fëmijët 
në aktivitete pas shkollës, ofrimin e ndihmës juridike dhe organizimin e një 
seminari pozitiv  për prindërit.

Situata emergjente pas tërmetit
Një tërmet i fortë goditi Shqipërinë në 26 nëntor 2019, shoqëruar me humbje jete dhe dëme të mëdha. 
LevizAlbania u përgjigj përmes instrumentit të Reagimit të Shpejtë me një mbështetje të dedikuar për 
iniciativat e qytetarëve për çështje që lidhen me emergjencën pas tërmetit.

“Familja ime ka nevojë për mbështetje me bonusin e qirasë pas tërmetit sepse shtëpia 
ime u dëmtua. Fëmijët e mi vijnë për të ndjekur mësim pas shkollës në Qendër dhe kjo i 
ka ndihmuar ata të përballojnë të gjithë stresin. Këtu gjithashtu ata do të më ndihmojnë 
me aplikimin për të bërë gati të gjitha dokumentet ”Miranda, nëna e dy fëmijëve që 
ndjekin aktivitetet pas shkollës.
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Jonathan Centre

Emri i projektit:
Një model tele-terapie për Shqipërinë

HISTORIKU

Gjatë periudhës së bllokimit për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19 në Shqipëri, 
mijëra njerëz që jetojnë me aftësi të kufizuara të tilla si sindroma Daun, epilepsi, vonesë në të folur, 
encefalopati, etj., u ndjenë në shtëpi pa qenë në gjendje të merrnin vëmendjen e duhur. Qendra Jonathan 
aplikoi në instrumentin Rapid Response(Përgjigje e Shpejtë) me qëllimin për të vënë në praktikë një 
mënyrë alternative për të ndihmuar njerëzit në këtë situatë.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të zbatojë dhe të kontribuojë në standardizimin e tele terapisë në Shqipëri si një ndërhyrje profesionale 
në kohë krize dhe për shërbime të largëta.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 18-05-2020 - 18-08-2020

Zona e zbatimit: Projekt Kombëtar

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

100 fëmijë me nevoja të veçanta morën shërbime të terapisë
së adaptuar gjatë krizës.
Qendra Jonathan, në bashkëpunim me një grup profesionistësh, 
pilotuan dhe standardizuan manualin për tele-terapinë në Shqipëri. Ky 
manual ofron një bazë referimi të zbatimit të tele-terapisë, treguesve 
dhe modeleve (terapia e të folurit, zhvillimi dhe këshillimi). Më shumë 
se 100 fëmijë me nevoja të veçanta, kryesisht sindroma Daun, morën 
tele terapi bazuar në këtë model multi-disiplinor të zhvilluar rishtazi. Gjatë 
zbatimit të projektit, 550 seanca terapie u kryen për të ndjekur nga afër 
këta fëmijë. Përveç kësaj, Qendra Jonathan ofroi 200 seanca këshillimi 
në muaj, shoqëruar me video për prindërit me të gjithë informacionin 
e nevojshëm për zhvillimin dhe monitorimin e mëtejshëm të fëmijëve 
të tyre. Organizata të ndryshme nga Shqipëria dhe rajoni iu drejtuan 
Qendrës Jonathan për të kërkuar më shumë informacion dhe ndihmë 
kështu që ata mund të përdorin modelin dhe ta kopjojnë atë me grupet 
e tyre të veçanta. Kjo nënkuptonte një shtrirje të shërbimeve në të gjithë 
Shqipërinë, por jo vetëm. Falë shtrirjes së manualit, 45 fëmijë shqiptarë 
që jetojnë në Maqedoni, Francë, Greqi, SHBA morën shërbim tele terapi 
dhe telekonsultim me prindërit e tyre. 

COVID-19
Pandemia COVID-19 ndikoi në të gjithë zinxhirin e funksionimit të ekonomisë dhe shoqërisë. Qeveritë në 
nivelin qendror dhe lokal, sektori privat, organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët, janë përballur me 
sfidën për t’u përshtatur me një “normale të re” që nga ardhja e COVID-19 në Shqipëri në Mars, 2020. 
LevizAlbania u përgjigj me kohë duke i përkushtuar instrumentin e granteve “Rapid Response” (Përgjigje 
e Shpejtë) për të mbështetur iniciativat që do të kontribuojnë për të përballuar situatën e emergjencës. 
LevizAlbania mbështeti zbatimin e 7 projekteve që synojnë t’u përgjigjen emergjencave të ndryshme të 
krijuara nga COVID-19.
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Together
Albania 

Emri i projektit:
Mbështetje psikologjike online në trajtimin e pandemisë

HISTORIKU

Një nga nevojat më të ngutshme gjatë periudhës së bllokimit dhe gjatë gjithë muajve që pasuan ishte 
shëndeti mendor. Together Albania vuri re që nga Marsi i vitit 2020 e tutje kërkesat dhe nevojat për 
mbështetje ishin rritur në mënyrë të konsiderueshme për njerëzit që vuanin nga ankthi, frika, stresi 
dhe pasiguria për shkak të izolimit shoqëror dhe për shkak të përhapjes së COVID-19 në Shqipëri. Ata 
aplikuan në LevizAlbania përmes skemës së Instrumentit Reagimi i Shpejtë që propozon skemën për 
këshillim online për t’iu përgjigjur sa më shpejtë krizës.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të kontribuojë për të lehtësuar pasojat e shëndetit mendor të situatës emergjente dhe për të parandaluar 
efektet pasuese psikologjike të cilat nëse nuk adresohen me kohë mund të përshkallëzohen negativisht 
në të ardhmen e afërt, dhe më tej, për të siguruar mbështetje falas psikologjike profesionale online.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 18-05-2020 - 18-02-2021

Zona e zbatimit: Projekt kombëtar

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Më shumë se 5,000 të rinj morën këshillim falas në internet 
përmes platformës nukjevetem.al.
Për të zbutur pasojat e shëndetit mendor të COVID-19, një 
ekip multidisiplinar i formuar nga psikologë dhe profesionistë 
të tjerë të shëndetit mendor ofroi këshillim falas online për 
të rinjtë që përballen me sfida të ndryshme të shëndetit 
mendor në lidhje me COVID-19.Ky ekip ofroi mesatarisht 20 
orë / javë këshillim të drejtpërdrejtë psikologjik. Për më tepër, 
u përpilua një përmbledhje e politikave që analizonte trendet 
kryesore në gjendjen e përgjithshme të shëndetit mendor 
bazuar në përdorimin e platformës dhe kjo analize u nda 
edhe me zëvendësministrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale. Për më tepër, kjo praktikë është ndarë edhe 
me platformën e Shëndetit Mendor në Evropë si një formë 
inovative për të mbështetur të rinjtë.
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Shoqata Kombëtare 
Shqiptare e Njerëzve 
që Nuk Dëgjojnë
Emri i projektit:
Akses në informacionin e gjuhës së shenjave shqipe për të shurdhrit gjatë pandemisë

HISTORIKU

Në ditët e para të pandemisë, shumica e qytetarëve kishin akses në informacionin mbi gjendjen e 
jashtëzakonshme, masat e ndryshme të zbatuara dhe progresin e përgjithshëm të pandemisë përmes 
mediave të ndryshme. Sidoqoftë, ky informacion nuk po ofrohej në një mënyrë të arritshme për 
personat me aftësi të kufizuara, veçanërisht për ata me aftësi të kufizuara të dëgjimit. Shumica e 
njerëzve që nuk dëgjojnë nuk kanë aftësi të lexojnë. ANAD vendosi të ndërmarrë një iniciativë për të 
ndryshuar këtë situatë dhe aplikoi në instrumentin e Reagimi i Shpejtë të LevizAlbania.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Për të krijuar modele efektive të shërbimit të interpretimit për të shurdhrit përmes videos.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 18-05-2020 - 18-11-2021

Zona e zbatimit: 25 bashki

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri mund të bëheshin 
të vetëdijshëm për atë që po ndodhte gjatë periudhës së 
karantinimit.
Duke ofruar informacion në gjuhën e shenjave shqipe, Shoqata 
Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë (ANAD) rriti 
ndërgjegjësimin e njerëzve që nuk dëgjojnë dhe u ofroi atyre 
shërbime për të pasur akses në informacion. 25 ndërmjetës ofruan 
shërbime interpretimi në bashkitë e Tiranës, Kamëz, Elbasan, 
Librazhd, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Maliq, Devoll, Gramsh, 
Lushnjë, Krujë, Shkodër, Tropojë, Sarandë dhe Delvinë. Për më 
tepër, 100 video informuese dhe ndërgjegjësuese për të shurdhrit 
u botuan për të komunikuar në çështje të ndryshme si përditësimi 
ditor i situatës COVID-19, shërbimet e disponueshme përmes 
e-Albania, parandalimi i COVID-19, shërbimet postare, përfitimet 
dhe ofertat speciale për njerëz që nuk dëgjojnë nga Vodafone. 
ANAD kreu 140 thirrje video për të siguruar që 128 persona morën 
mbështetje ushqimore nga bashkitë përkatëse, 94 persona u 
ndihmuan në përdorimin e aplikacionit e-Albania, 80 persona u 
ndihmuan në marrjen e paketës telefonike kushtuar personave që 
nuk dëgjojnë nga Vodafone Albania, 78 persona u ndihmuan në 
plotësimin e dokumentacionit për marrjen e paketës së ndihmës 
ekonomike dhe 70 persona u ndihmuan nga shërbimet për mjekun 
e familjes, gratë shtatzëna dhe kujdesin shëndetësor të fëmijëve. 
Përmes përpilimit dhe paraqitjes së listave për identifikimin e 
personave që nuk dëgjojnë në nevojë në secilën bashki /komunë, 
dhe bashkitë /komunat verifikuan gjendjen ekonomike të secilit 
person në listë në mënyrë që të jetë në gjendje të plotësojë nevojat 
e tyre.
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Dea Buza

Emri i projektit:
Maskat mbrojtëse të fytyrës Shqipëri

HISTORIKU

Dea Buza nisi iniciativën “FaceShield Masks Albania” vullnetarisht gjatë periudhës së bllokimit kur 
pandemia COVID-19 mbërriti në Shqipëri në Mars 2020. Në atë moment kishte një shqetësim serioz 
në lidhje me disponueshmërinë e pajisjeve mbrojtëse mjekësore për punonjësit e vijës së parë 
shëndetësore në Shqipëri. Dea aplikoi në instrumentin Përgjigje e Shpejtë me idenë inovative për të 
prodhuar maska për ekipet mjekësore të qendrave shëndetësore lokale, si dhe doreza plastike për 
dyert e institucioneve publike, në mënyrë që të zvogëlojë transmetimin e virusit.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të mbështesë personelin mjekësor të qendrave shëndetësore lokale me pajisje mbrojtëse të prodhuara 
përmes teknologjisë së printimit 3D dhe të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të Universitetit të 
Mjekësisë në Tiranë në fushën e printimit 3D.

Kategoria: Individ

Periudha e zbatimit: 18-05-2020 - 18-12-2021

Zona e zbatimit: Projekt kombëtar

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

-1000 maska mbrojtëse për personelin shëndetësor
në qendrat lokale shëndetësore.
Maskat mbrojtëse të bëra me printerë 3D u dhuruan 
Operatorëve të Kujdesit Shëndetësor. Maskat u shpërndanë nga 
operatori i Kujdesit Shëndetësor në institucionet shëndetësore 
publike në nivelin lokal, siç janë Qendrat Shëndetësore dhe 
Spitalet Rajonale. 900 maska u dhuruan dhe u shpërndanë 
institucioneve të shëndetit publik në nivel lokal, 50 maska 
dhuruar Qendrës Shëndetësore Sauk dhe doreza plastike për 
duart u dhuruan në shkollën 9-vjeçare “Sandër Prosi” në Sauk, 
Tiranë gjatë Javës së Demokracisë Leviz 2020. 50 maska, 
460 doreza plastike dhe një printer 3D dhuruar Universitetit 
të Mjekësisë të Tiranës me qëllim rritjen e kapacitetit të 
studentëve të mjekësisë për të zbatuar praktika inovative 
të tilla si printimi 3D për nevojat e ardhshme.
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Qendra Sociale
në Ndihmë të
Njerëzve në Nevojë
Emri i projektit:
Puna vullnetare në Fushë-Arrëz për emergjencën e Covid-19

HISTORIKU

Kufizimet e lëvizjes dhe masat e distancimit të zbatuara në popullatë gjatë muajve që pasuan 
vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme i vendosën grupet më të rrezikuara/vulnerabël në një pozitë 
të vështirë për të përmbushur nevojat e tyre më themelore, veçanërisht në zonat e izoluara të largëta. 
Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë (QSNNN) vendosi të aplikojë në Thirrjen e Përgjigjes 
së Shpejtë të LevizAlbania në mënyrë që të promovojë vullnetarizmin dhe solidaritetin ndaj familjeve 
më të varfra dhe grupeve të cenueshme në bashkinë e Fushë-Arrëz.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Për të promovuar vullnetarizmin dhe ndjenjën e solidaritetit njerëzor, për t’u ardhur në ndihmë familjeve 
në nevojë në bashkinë e Fushë-Arrëz gjatë (dhe pas) krizës së krijuar nga emergjenca Covid-19.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 02-06-2020 - 30-11-2021

Zona e zbatimit: Bashkia Fushë-Arrëz

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

118 familje në nevojë, 17 pensionistë që jetojnë vetëm dhe 
8 persona me aftësi të kufizuara u janë dorëzuar produkteve 
bazë në shtëpi, duke i mbështetur në periudha të vështira. 
Më shumë se 6,500 njerëz u kontaktuan nga një fushatë 
komunikimi për të promovuar solidaritetin ndaj më të 
rrezikuarve, përmes disa kanaleve: i) Takime me Kryetarët 
e Njësive Administrative dhe pleqtë e fshatit, ii) Postera të 
postuara në Njësitë Administrative iii) Një video ndërgjegjësimi 
në media dhe rrjete e mbrojtjes sociale për projektin, masat 
e mbrojtjes kundër COVID-19 dhe shërbimet në dispozicion. 
Kjo ndërhyrje zvogëloi nevojën e lëvizjes së grupeve vulnerabël 
duke mobilizuar një rrjet prej 28 vullnetarësh për shpërndarjen 
e produkteve bazë si ushqim, ilaçe, produkte higjienike në 
bashkëpunim të ngushtë me Njësitë Administrative Rurale dhe 
Shërbimet Sociale në komunën e Fushë-Arrëz. Një fushatë e 
financimit të grupeve arriti në 250 donatorë të ndryshëm duke 
mbledhur gjithsej 650,000 lekë. Fondet e mbledhura u përdorën 
për të ndihmuar familjet më të varfra dhe më të rrezikuara në 
bashki.
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Mendime dhe 
Iniciativa të Lira

Emri i projektit:
Askush nuk duhet të lihet pas për shkak të COVID-19

HISTORIKU

Situata e vështirë ekonomike e shkaktuar nga pandemia i motivoi shumë për të dhënë kontributin e 
tyre në mënyra të ndryshme për të ndihmuar ata në nevojë. Qendra“Mendime dhe iniciativa të lira” 
“Mendime dhe iniciativa të lira” (MIL) vuri re se grupe të rinjsh në komunën e Lushnjës ishin të gatshëm 
të kontribuonin vullnetarisht për të bërë një ndryshim. Ata vendosën të aplikojnë në instrumentin e 
Përgjigjes së Shpejtë për të marrë mbështetje nga LevizAlbania në iniciativën e tyre për të organizuar 
rininë, mobilizuar dhe vepruar për njerëzit në nevojë.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të sigurojë një kontribut qytetar si dhe me veprime konkrete për gatishmërinë, matjen e ndikimit, 
ndërgjegjësimin, parandalimin që synon zvogëlimin e pasojave të COVID-19 në grupet më të ndjeshme 
të Komunës së Lushnjës. Përmes grupit të të rinjve për të mbledhur të dhëna të situatës në njësitë 
administrative në terren, për të identifikuar rastet, për të specifikuar problemet, për t’i deleguar ato 
në institucionet përkatëse dhe për të kryer në koordinim me institucionet veprime vullnetare për të 
ndihmuar shërbimet, blerjet, furnizimet ose mundësitë e koordinimit me institucionet.

Kategoria: Organizate

Periudha e zbatimit: 01-06-2020 - 30-09-2021

Zona e zbatimit: Bashkia e Lushnjes

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

Familjet në nevojë mbështeten nga 100 të rinj që 
kontribuan vullnetarisht. 100 të rinj në bashkëpunim me 
mediat lokale, identifikuan raste të familjeve në nevojë 
për mbështetje në Bashkinë e Lushnjës. MIL veproi si një 
ndërmjetës midis shoqërisë civile, bizneseve, fermerëve 
dhe institucioneve përkatëse për të bashkëpunuar gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme për të mbështetur më 
të rrezikuarit. Si rezultat i projektit është nënshkruar 
një Memorandum Mirëkuptimi nga Bashkia dhe CSOS, 
media dhe biznesi lokal në mënyrë që të krijojë një rrjet 
elektronik me qëllim për t’iu përgjigjur në kohë në situata 
fatkeqe të tilla si Covid-19 dhe tërmet.
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Qendra 
T’Reja

Emri i projektit:
Mbështetje për të gjithë

HISTORIKU

Projekti “Mbështetje për të gjithë” dhe propozuar nga Qendra e Reja (Qendra T’Reja) si një ndërhyrje 
e domosdoshme në tre bashki, Tiranë, Elbasan dhe Pogradec në mënyrë që të inkurajojë autoritetet 
lokale të kërkuara për kategorinë e familjeve në nevojë biznesin e vogël si grupe të prekura nga pasojat 
e pandemisë.

QËLLIMI I PROJEKTIT

Të inkurajojë bashkitë e Pogradecit, Elbasanit dhe Tiranës për të rishikuar buxhetin për të përcaktuar 
një fond të veçantë I cili ka si qëllim të ofrojë mbështetje për familjet dhe biznesin e vogël të përjashtuar 
nga Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.230 datë 19.03.2020.

Kategoria: Organizatë

Periudha e zbatimit: 01-06-2020 - 30-11-2021

Zona e zbatimit: Bashkitë e Tiranës,
                               Elbasanit dhe Pogradec

REZULTATET KRYESORE DHE NDIKIMI I PROJEKTIT

500 familje në Elbasan, mbi 500 në Pogradec, 3000 
subjekte të biznesit të vogël në Tiranë dhe mbi 1500 
subjekte të biznesit të vogël në Elbasan përfituan nga 
masat e zbatuara nga Bashkitë.
Si rezultat i punës së avokimit, bashkia e Elbasanit 
shpërndau 500 pako ushqimore për familjet në nevojë 
gjatë periudhës Mars-Dhjetor 2020. Bashkia e Pogradec 
shpërndau pako ushqimore dhe ilaçe për 584 familje në 
nevojë. Rreth 70 shitës ambulantë përjashtohen nga 
pagesa e taksës për përdorimin e hapësirës publike 
në bashkinë e Elbasanit. Rreth 3,000 biznese të vegjël 
përfituan nga stimujt fiskalë të përcaktuar në Vendimet 
e Këshillit Vendor nr. 28 dhe nr. 60 të miratuara nga 
bashkia e Tiranës.
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