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Fokusi i Thirrjes për Aplikime Nr.9 tek mbështetja dhe fuqizimi i të rinjve ak�v në komunitet, përveç se adreson 
një nevojë reale, gjithashtu krijon sinergji dhe me zhvillime të tjera të rëndësishme në fushën e poli�kave rinore. 
Thirrja për Aplikime Nr.9 e LevizAlbania i kushtohet mbështetjes dhe potencimit të rinisë ak�ve për adresimin e 
problemeve konkrete në komunitetet ku ato jetojnë, sidomos në zonat periferike larg Tiranës. Kjo mbështetje 
synon transformimin e 2022 në vi�n e rinisë ak�ve, edhe jashtë Tiranës, dhe zba�mit të modeleve të cilat 
mundësojnë zgjidhjen e problemeve konkrete dhe strukturore me të cilat përballet rinia në Shqipëri.

Thirrja për Aplikime Nr.9 ka tre drej�me në të cilat mund të aplikojnë organizatat e shoqërisë civile, grupimet 
informale të qytearëve dhe individëd. 

Por cilët janë drej�met e Thirrjes për Aplikime Nr.9? 

D1: Ak�vizëm rinor në adresimin e problema�kave konkrete dhe rritjen e pjesëmarrjes rinore në nivel vendor. 
D2: Komunitete ak�ve në ripërtëritjen e vlerave mjedisore në nivel vendor. 
D3: Të rinjtë në aksione komunitare.

LevizAlbania �on Organizatat JoFi�mprurëse Rinore dhe/ose për të Rinjtë, Grupet Infomale dhe Individët të 
aplikojnë me koncept-ide në Thirrjen për Aplikime Nr. 9 me qëllim: përmirësimin e demokracisë vendore dhe 
përgjegjshmërisë së autoriteteve në nivel vendor. Rritja e ak�vizmit rinor është një nga instrumentat kryesor që 
mundëson ndryshime strukturore, edhe në nivel vendor, përsa i përket marrëdhënies së qytetarëve me komu-
nite�n dhe qeverisjen. Prandaj, fokusi i Thirrjes për Aplikime Nr.9 të LevizAlbania është mbështetja dhe 
potencimi i të rinjve ak�v në komunitet që përhapin ndjenjën komunitare, mbështesin ak�vizmin qytetar dhe 
ndërmarrin nisma konkrete për zgjidhjen e problemeve të hasura në komunitet. 

Të interesuarit ftohen të dërgojnë KONCEPT IDE duke vizituar www.levizalbania.al 

LevizAlbania, projek� i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre orga-
nizatave të suksesshme shqiptare si Fondacioni Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim 
dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, Ins�tu� për Zhvillimin e Habita-
�t, ka shpallur thirrjen për aplikime nr.9, në të cilën mund 
të aplikohet deri në 13 Janar 2022 ora 23:59. 

Në thirrjen e �j të 9-të, projek� që I është dedikuar 
demokracisë vendore është fokusuar tek rinia, duke i 
dhënë hapësirë organzatave Rinore dhe organizatave që 
punojnë me rininë të aplikojnë me ide që nxisin ak�vizimin 
rinor në nivel lokal dhe sjellin një përmirësim të ndjeshëm 
të demokracisë vendore dhe qeverisjes lokale. 

https://www.levizalbania.al/sq/thirrjet/thirrja-per-aplikime-nr-9


Gjatë kësaj cermonie u prezantuan edhe projektet strategjike të shpalluara fituese nga Thirrja për Aplikime Nr.2 e kë�j 
instrumen� që LevizAlbania ka nisur të implementojë gjatë fazës së dytë të zba�mit të projek�t. Projektet strategjike në �alë 
në themelin e tyre kanë si objek�v kryesorë krijimin dhe mbështetjen e rrjetëzimit midis organizatave të shoqërisë civile në 
nivel kombëtar duke adresuar përmes një qasje strategjike problema�ka që lidhen me mjedisin, ndotjen akus�ke dhe 
median.

LevizAlbania zhvilloi ceremoninë e shpalljes së projekteve fituese të Thirrjes për Aplik-
ime Nr.8 dhe Granteve Strategjike të shpalluara fituese nga Thirrja Nr.2 e kë�j instru-
men�. E kthyer tashmë në një traditë, edhe këtë vit ceremonia e shpalljes së projek-
teve mblodhi aktorë të shoqërisë civile, ak�vistë, konsorciumin e projek�t LevizAlba-
nia, përfaqësuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe 
Ambasadës Zvicerane. Përfituesit kryesorë, ishin ata që sollën për të pranishmit nevo-
jën dhe rëndësinë e nismave si ato të mbështetura nga LevizAlbania nëpërmjet 
thirrjes për Aplikime Nr.8.

Në �alën e saj, Drejtoresha Ekzeku�ve e “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe 
Zhvillim” Znj. Juliana Hoxha, në emer të konsorciumit të LevizAlbania i uroi 
sukses fituesve të LevizALbania. “Ne jemi shumë të kënaqur me këtë thirrjes, 
pasi edhe pse janë 23 projekte fituese përmes tyre do të mbulohen 29 bashki 
me ak�vitete advokuese, ndërgjegjësuese, pasi ka projekte që do të punojnë në 
më shumë se një bashki. Ajo që është për tu vlerësuar pasi do të kemi mundësi 
të shkojmë në bashki të vogla, si Libohovë; Gjirokastër; Krujë; Delvinë; Shijak; 
Dropull; Këlcyrë; Memaliaj; Ura Vajgurore; Selenicë; Konispol dhe Finiq. Është 
për tu vlerësuar që në këtë thirrje në vijojmë të mbështesisim inicia�ava që 
shkojnë në mështetje të grupeve vulnerabël, të atyre që kanë më shumë nevojë 
për mbështetjen e komunite�t“, u shpreh Znj. Hoxha.

Ndërsa Znj. Erisa Lame, Oficere Programi për Çështjet Poli�ke dhe 
Demokracinë në Ambasadën, në �alën e saj përgëzoi organizatat, individët dhe 
grupimet informale për angazhimin në kuadër të forcimit të demokracisë 
vendore. “Qeveria Zvicerane është shumë e lumtur që mbështet nismat tuaja, 
angazhim që shkon në forcimin edhe më shumë të demokracisë vendore. Unë 
dua t‘ju përgëzoj për idetë tuaja inovatore të cilat do � japin një hov të madh 
ak�vizmit qytetar në vendin tonë. Shpresojmë që puna dhe arritjet tuaja të 
frymëzojnë edhe më shumë qytetarë të tjerë për tu angazhuar si ak�vistë dhe 
aktorë ndryshimi në komunitetet e tyre“, u shpreh znj. Lame.

Gjatë kësaj cermonie u prezantuan edhe projektet strategjike të shpalluara fituese nga Thirrja për Aplikime Nr.2 e kë�j 

Ndërsa Znj. Erisa Lame, Oficere Programi për Çështjet Poli�ke dhe 
Demokracinë në Ambasadën, në �alën e saj përgëzoi organizatat, individët dhe 
grupimet informale për angazhimin në kuadër të forcimit të demokracisë 
vendore. “Qeveria Zvicerane është shumë e lumtur që mbështet nismat tuaja, 
angazhim që shkon në forcimin edhe më shumë të demokracisë vendore. Unë 
dua t‘ju përgëzoj për idetë tuaja inovatore të cilat do � japin një hov të madh 
ak�vizmit qytetar në vendin tonë. Shpresojmë që puna dhe arritjet tuaja të 
frymëzojnë edhe më shumë qytetarë të tjerë për tu angazhuar si ak�vistë dhe 
aktorë ndryshimi në komunitetet e tyre“, u shpreh znj. Lame.

LevizAlbania, projek� i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave të 
suksesshme shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Parterët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, që 
prej 2015 është angazhuar në mbështetjen e aktorëve të shoqërisë civiele, por edhe të individëve dhe grupimeve informale të cilat janë 
të angazhuar në kërkim të forcimit të demokracisë vendore, përmirësimit të qeverisjes lokale, rritjen e llogaridhënies, transparencës 
dhe përfshirjes qytetare në proceset e qeverisjes vendore.

median.

LevizAlbania, projek� i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave të LevizAlbania, projek� i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave të 



Ndalesat e radhës me kampet rinore kanë qënë qyteti i Lushnjës dhe Fierit me katër shkolla të tjera që i bashkohen 
projektit Lëvizja Rinore – Një Faqe e re për Komunitetet Lokale. 

Rreth 80 Fier nxënës nga shkollat ”18 tetori ” dhe “Jani Nushi” në Lushnjë si dhe shkollat “ Janaq Kilica” dhe “Petro Sota 
në Fier, kanë patur mundësi të rrisin më tej njohuritë e tyre se si të identi�kojnë një problematikë sociale dhe ta kthejnë 
atë në një nismë komunitare.

8 ide projekt-ide të tjera, mbi çështje që prekin kryesisht përmirësimin e infrastrukturës komunitare si ambjente të 
arsimit parashkollor dhe parauniversitarë, bibliotekave, tregjeve, lulishteve dhe hapësirave kreative, sinjalistikës rrugo-
re apo shërbime shëndetësore për fëmijë me nevoja të veçanta dhe moshën e tretë, përdorimi i substancave narkotike 
tek të rinjtë si dhe mbrojtja e kafshëve u zhvilluan dhe prezantuan përpara një jurie profesionistësh, përfaqësues të 
pushtetit vendor, OJF-ve lokale dhe shkollave përkatëse në këto qytete.

4 grupet dhe projekt idetë �tuese që shumë shpejt do të �llojnë të 
zbatohen janë:

• Krijim i ambjente rekreative për të rinjtë e Lushnjës- grupi “The Seekers”, 
shkolla “18 tetor”, Lushnjë
• Restaurimi i oborrit te kopshtit Nr 6 - Grupi “Another Level”, shkolla “Jani 
Nushi”, Lushnjë 
• Përmirësimi i infrastrukturës së vendqëndrimeve të urbanëve për një 
qytet sa më rinor- Grupi “Maturantët” nxënës të Gjimnazi “Petro Sota”, 
Fier dhe

• A better place for our community - Përmiresimi i infrastrukturës së 
jashtme dhe shtimi i hapsirave të gjelbërta ne gjimnazin “Janaq Kilica 
nga grupi “Neëbies”, nga nxënës të Gjimnazit “Janaq Kilica” Fier.

Kampet do të vijojnë me zbatimin e ideve �tuese duke sunuar të kon-
tribuojnë jo vetëm në përmirësimin dhe adresimin e problematikës në 
qendër të projektit por mbi të gjitha të ofrojnë një model aktivizmi dhe 
vullnetarizmi, për një komunitet më të mirë. Lëvizja Rinore – Një Faqe e 
re për Komunitetet Lokale është një nismë e zbatuar nga Partnerët 
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim me mbështetjen e LevizAlbania, 
projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. 



Rimëkëmbja e ekonomisë gjatë kë�j vi� ka ndihmuar bashkitë që të rrisin të ardhurat e tyre. Rapor� i Financave Vendore, 
publikuar nga COPLAN, evidenton se në fund të 6-mujorit të parë të kë�j vi�, të ardhurat e mbledhura nga bashkitë nga 
taksat, tarifat dhe burime të tjera shënuan një nivel prej rreth 15.4 miliardë lekë, me rritje 38.3% kundrejt të njëjtës periud-
hë të një vi� më parë.

Duke pasur më shumë fonde në dispozicion, bashkitë kanë 
rritur ndjeshëm shpenzimet. Rapor� evidenton se rikuperimi në 
mbledhjen e të ardhurave është pasqyruar në zgjerimin e 
shpenzimeve përgjatë gjysmës së parë të vi�t 2021, ndonëse 
mbeten nën nivelin e regjistruar në të njëjtën periudhë të vi�t 
2019. Në fund të gjashtëmujorit të parë të vi�t 2021, mjetet 
financiare të alokuara nga 61 bashkitë në vend, regjistruan një 
vlerë prej rreth 42.4 miliardë lekë, shifër kjo rreth 11.2% më e 
lartë se ajo e regjistruar në të njëjtën periudhë të vi�t të shkuar. 

Krahasuar me të dhënat për gjysmën e parë të vi�t 2019, të ardhurat nga burimet vendore vlerësohet të jenë rritur me rreth 
5.4% në terma vjetorë. “Kjo sugjeron se rritja dy-shifrore e shënuar në të ardhurat nga burimet e veta vendore është më së 
shum� efekt bazë i vi�t të mëparshëm. Rreth 59. 6% e të ardhurave nga burimet e veta vendore përfaqësohet nga të ardhu-
rat e mbledhura nga bashkia Tiranë (në rritje me rreth 39.4% në terma vjetorë). Përjashtuar të ardhurat e mbledhura nga 
bashkia Tiranë, 60 bashkitë e tjera mblodhën rreth 6.2 miliardë lekë, në rritje me rreth 36.7% në terma vjetorë”, theksohet 
në raport.

Përjashtuar shpenzimet e kryera me fonde të trashëguara nga vi� i mëparshëm, rezulton se bashkitë kanë alokuar në këtë 
vit rreth 42.3 miliardë lekë, rreth 11.3% më shumë se e njëjta periudhë e një vi� më parë.

Duke pasur më shumë fonde në dispozicion, bashkitë kanë rritur ndjeshëm shpenzimet. Rapor� evidenton se rikuperimi 
në mbledhjen e të ardhurave është pasqyruar në zgjerimin e shpenzimeve përgjatë gjysmës së parë të vi�t 2021, ndonëse 
mbeten nën nivelin e regjistruar në të njëjtën periudhë të vi�t 2019. Në fund të gjashtëmujorit të parë të vi�t 2021, mjetet 
financiare të alokuara nga 61 bashkitë në vend, regjistruan një vlerë prej rreth 42.4 miliardë lekë, shifër kjo rreth 11.2% 
më e lartë se ajo e regjistruar në të njëjtën periudhë të vi�t të shkuar. Përjashtuar shpenzimet e kryera me fonde të 
trashëguara nga vi� i mëparshëm, rezulton se bashkitë kanë alokuar në këtë vit rreth 42.3 miliardë lekë, rreth 11.3% më 
shumë se e njëjta periudhë e një vi� më parë.

Por ajo që bie në sy në mënyrën sesi janë përdorur 
fondet nga bashkitë, vihet re një orien�m drejt 
shpenzimeve korrekte. E thënë ndryshe, për mbulim-
in e shpenzimeve opera�ve, pagave etj. “Rritja e 
shpenzimeve kanalizohet më së shum� në mbulimin 
e shpenzimeve korrente (personel, opera�ve dhe të 
tjera) të cilat vijuan prirjen rritëse përgjatë gjysmës së 
parë të vi�t 2021 (rreth 80% e shpenzimeve totale të 
kryera në periudhën në analizë)”, theksohet në rapor-
�n e Co-PLAN.



Kjo do të thotë se më pak fonde kanë mbetur në dispozicion për inves�me. Edhe pse ky zë ka shënuar rritje në 
pjesën e parë të kë�j vi�, ai mbetet nën nivelet e të njëjtës periudhë të 2019-ës, që konsiderohet edhe një vit me 
ak�vitet normal ekonomik dhe buxhetor. (Vi� 2020 ka qenë nën ndikimin e pandemisë së COVID 19 dhe ak�vite� 
ekonomik nuk ka funksionuar normalisht. Për këtë arsye, për një panoramë më të qartë të ecurisë së treguesve 
merret si bazë krahasimi vi� 2019)

“Gjatë pjesës së parë të vi�t 2021 shpenzimet kapitale shënuan rritje me rreth 48.2% në terma vjetorë, por 
mbeten ende ndjeshëm nën nivelin e shënuar në 6 mujorin e parë tё 2019 (rreth 35% më të ulëta). Shpenzimet 
për inves�me të kryera me fonde të veta rezultojnë në rritje krahasuar me nivelin e tyre në vi�n e mëparshëm, por 
janë mbi 50% më të ulëta krahasuar me nivelin e tyre në vi�n 2019. Shpenzimet për inves�me me fonde të 
kushtëzuara rezultojnë të jenë rritur ndjeshëm në periudhën në analizë, duke regjistruar nivel të përafërt me atë 
të gjashtë muajve të parë të vi�t 2019”, theksohet në raport.

Nga përllogaritja e të dhënave rezulton se 80% e shpen-
zimeve të pushte�t vendor ka qenë për shpenzime 
korrekte dhe vetëm 20% për inves�me. E thënë ndry-
she, mesatarisht, për çdo 100 lekë të shpenzuara nga 
bashkitë, 80 lekë shkuan për mbulimin e shpenzimeve 
të pagave dhe nevojave të tjera të ngjashme, dhe vetëm 
20 lekë për inves�me.



https://www.levizalbania.al/sq/nisma-te-mbeshtetura/grante-strategjike


“Si ide na lindi në kërkim të përgjigjes se përes 
vetëm gratë dhe jo të rinjtë e të rejat duhet të 
angazhohen në këtë profesion? Kjo ishte idea jonë e 
cila na shtyu të aplikojmë në LevizAlbania. Megjithë 
ndrojtjen që kishim për angazhimin e të rinjve, ne 
jemi shumë të kënaqur për intersimin që kanë 
shfaqur të rinjtë dhe të rejat nga shkollat në Bash-
kinë Vau Dejës”, shprehet Meliha Zyberaj nga grupi i 
grave ar�zane në bashkinë Vau Dejës. 

Të rinjtë e angazhuar në projek�n e zbatuar nga 
Meliha Zyberaj dhe Gratë Ar�zane të Bashkisë Vau 
Dejës të rinjtë erdhën me ide inova�ve sikundër 
ishte prodhimi I cantave të leckëes përmes produk-
teve të riciklueshme nga mbetjet e fabrikave që 
operojnë në bashkinë Vau Dejës. Një tjetër objek�vi 
I projek� ishte dhe ndikimi tek brezat e rinj për të 
mos u larguar nga vendlindja e tyre por të oriento-
hen drejt ngritjes dhe inves�mit tëk profesioni dhe 
punet ar�zanale si një mundësi për të kontribuar 
për komunite�n dhe të ardhmen në qyte�n e tyre. 

Projek� i zbatuar nga “Gratë Ar�zane Vau Dejës” ka angazhuar dhe ka 
bërë pjesë të sesioneve të informimit dhe trajnimeve të ndryshme 
tema�ke 85 të rinj nga 5 shkolla të mesme të bashkisë Vau i Dejës, si 
shkollat në Bushat, Mjedë, Pistull, Vau Dejës dhe Hajmel. Vetë të rinjtë 
që morën pjesë në trajnime me ndihmën e trajnereve kanë realizuar 
punimet e tyre si dhe disa prej tyre shprehen dëshirën mbi vazh-
dimësinë e ndjekjes të ak�viteve të kësaj qëndre edhe pas përfundim-
it të projek�t.

Inicia�va e zbatuar ngga Meliha Zyberaj dhe grupi i “Grave Ar�zane 
Vau Dejës”, ka arritur të ndikojë dhe marrë garanci nga “Bashkia Vau 
Dejës” mbi gadishmërinë për të mbështetur të rinjtë të cilët do të 
nisin një biznes në këtë zonë nëpërmjet heqjes së taksave vendore për 
cdo inicia�ve sipërmarrse mbi fushën e qëndistarisë apo ar�zanale. cdo inicia�ve sipërmarrse mbi fushën e qëndistarisë apo ar�zanale. 

“Si ide na lindi në kërkim të përgjigjes se përes 
vetëm gratë dhe jo të rinjtë e të rejat duhet të 
angazhohen në këtë profesion? Kjo ishte idea jonë e 
cila na shtyu të aplikojmë në LevizAlbania. Megjithë 
ndrojtjen që kishim për angazhimin e të rinjve, ne 
jemi shumë të kënaqur për intersimin që kanë 
shfaqur të rinjtë dhe të rejat nga shkollat në Bash-
kinë Vau Dejës”, shprehet Meliha Zyberaj nga grupi i 
grave ar�zane në bashkinë Vau Dejës. 

Projek� i zbatuar nga “Gratë Ar�zane Vau Dejës” ka angazhuar dhe ka 
bërë pjesë të sesioneve të informimit dhe trajnimeve të ndryshme 
tema�ke 85 të rinj nga 5 shkolla të mesme të bashkisë Vau i Dejës, si 
shkollat në Bushat, Mjedë, Pistull, Vau Dejës dhe Hajmel. Vetë të rinjtë 
që morën pjesë në trajnime me ndihmën e trajnereve kanë realizuar 
punimet e tyre si dhe disa prej tyre shprehen dëshirën mbi vazh
dimësinë e ndjekjes të ak�viteve të kësaj qëndre edhe pas përfundim
it të projek�t.

Inicia�va e zbatuar ngga Meliha Zyberaj dhe grupi i “Grave Ar�zane 
Vau Dejës”, ka arritur të ndikojë dhe marrë garanci nga “Bashkia Vau 
Dejës” mbi gadishmërinë për të mbështetur të rinjtë të cilët do të 
nisin një biznes në këtë zonë nëpërmjet heqjes së taksave vendore për 
cdo inicia�ve sipërmarrse mbi fushën e qëndistarisë apo ar�zanale. cdo inicia�ve sipërmarrse mbi fushën e qëndistarisë apo ar�zanale. 


