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Gusht 2020 
 
 
LevizAlbania projekti i Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, i zbatuar nga konsorciumi 
i tre organizatave shqiptare, “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA”, “Partnerët Shqipëri 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim” si dhe  “Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit”, shpall Thirrjen 
për Aplikime për Grante Strategjike. 
 
Duke synuar fuqizimin e aktorëve të shoqërisë civile në nivel vendor për të kërkuar qeverisje më të mirë 
vendore, LevizAlbania shpall Thirrjen për Aplikime në Instrumentin e Granteve Strategjike dhe fton 
Organizatat Jofitimprurëse të interesuara të angazhohen për të kontribuar në drejtimet dhe objektivat e 
përcaktuara në këtë Thirrje. 
 
Ky udhëzues shërben për të ofruar informacionet e nevojshme mbi hapat, rregullat dhe procedurat e 
kësaj thirrje për të gjithë të interesuarit që do të aplikojnë me Projekt Propozime në Thirrjen për 
Aplikime për Grante Strategjike. Udhëzuesi shpjegon hapat, procedurat, dokumentacionin e kërkuar, 
rregullat dhe afatet e të gjithë procesit të Thirrjes, që nga hapja e saj, fazat pasardhëse dhe deri në 
përfundim të thirrjes. 
 
Të gjitha Organizata Jofitimprurëse, që janë të interesuar të aplikojnë pranë LevizAlbania janë të lutur 
që për çdo informacion apo paqartësi të na shkruajnë në info@levizalbania.al ose të kontaktojnë në 
numrin e telefonit +355 67 603 6732. 

 

1. Kush mund të aplikojë ? 
 

Thirrja për Aplikime i drejtohet VETËM Organizatave Jo-fitimprurëse me eksperiencë të konsoliduar 
në fushat dhe prioritetet e specifikuara nga LevizAlbania në këtë Thirrje. Për të aplikuar në instrumentin 
e Granteve Strategjike Organizatat Jo-fitimprurëse duhet të vijnë në formën e koalicionit të përbërë nga 
të paktën tre organizata që në këtë fazë të aplikimit.  

2. Grantet Strategike 
 

LevizAlbania përmes instrumentit të Granteve Strategjike synon një qasje nga poshtë lart për të sjellë 
ndryshime sistemike në fushën e përcaktuar nga LevizAlbania. Grantet strategjike synojnë të ndikojnë 
politika në nivel lokal dhe axhendën kombëtare për ndryshime dhe përmirësime në Strategji, Akte 
Normative, Udhëzime, etj., të cilat do të ndikojnë drejpërdrejtë në forcimin e demokracisë në nivel 
vendor.  

mailto:info@levizalbania.al
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Projekt propozimet në Thirrjen për Apikime për Grante Strategjike duhet të synojnë fuqizimin 
partneriteteve dhe koalicioneve të konsoliduara, apo ndërtimin e partneriteteve dhe koalicioneve te reja, 
për të nxitur veprimeve, nisma, aktivitete të përbashkëta dhe advokim strategjik, për të: monitoruar, 
advokuar dhe për t’u angazhuar në veprime strategjike dhe të qëndrueshme në nivel rajonal dhe 
kombëtar, duke i dhënë përparësi rrjetëzimit dhe krijimit të aleancave për problematika të përbashkëta. 

 

Në adresimin e çështjeve, problemeve apo sfidave sistemike është e nevojshme një qasje advokuese e 
konsoliduar duke gjeneruar të dhëna/prova, thellim në analiza të konsoliduara dhe ofrimin/pilotimin e 
modeleve të reja konkrete për adresimin e çështjeve me interes të lartë publik. Modelet e reja në ofrimin  
e shërbimeve dhe përmirësimin e kushteve në komunitet duhet të synojnë një  bashkëpunim vertikal 
ndërmjet OJF-ve dhe qeverisjes vendore. Për shembull, në rastet kur një projekt synon ndërmarrjen nga  

e para ose përmirësimin e një procesi apo shërbimi në qeverinë vendore, atëherë një partneritet llogjik e 
kuptimplotë ndërmjet një grupi qytetarësh dhe qeverisjes vendore mund të ofrojë mundësit më të mira 
për sukses.  

3. Drejtimet e Thirrjes për Aplikime për Grante Strategjike 
 

Drejtimi 1:  

Përmirësimi i mjedisit  mundësues për zhvillimin e vullnetarizmit dhe advokim për për rregullime 
të karakterit normativ që sigurojnë kushte të përshtatshme për rritjen e vullnetarizmit. 
 
Qëllimi në këtë drejtim është nxitja e zhvillimit të vullnetarizmit përmes: (i) identifikimit të 
problematikave me karakter rregullator dhe propozimeve konkrete; (ii) nxitjes së modeleve të reja të 
angazhimit të vullnetarëve, (iii) nxitjes platformave të diskutimit me aktorë të ndryshme dhe (iv) 
advokimit në nivel institucional për ndryshime konkrete.  

 
Drejtimi 2 

Advokim dhe lobim i bazuar në evidenca, për të përmirësuar kulturën dhe praktikën e konsultimit 
public në nivel vendor. 
 

Qëllimi i këtij drejtimi është të sigurojë një proces gjithëpërfshirës të avokimit dhe lobimit të bazuar në 
të dhëna/prova për të përmirësuar konsultimin publik në nivelin vendor, përmes: (i) adresimit të 
çështjeve themelore të kornizës ligjore ekzistuese; (ii) propozimi i ndryshimeve konkrete ligjore;  

(iii) propozimi i ndryshime të nevojshme në kornizën institucionale; (iv) modeleve të reja praktike të 
konsultimit publik, të pilotuar dhe validuara. 
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Drejtimi 3:    

Lobimi strategjik dhe advokimi për të shtyrë përpara demokratizimin e sistemit zgjedhor për njësitë e e 
qeverisjes vendore, me qëllim përmirësimin e përfaqësimit të qytetarëve. 
 
Qëllimi në këtë drejtim është të përmirësohet pjesëmarrja qytetare në qeverisjen vendore përmes: (i) 
identifikimit të problematikave me karakter rregullator; (ii) nxitjes së platformave të diskutimit me 
aktorë të ndryshme dhe me qytetarët, në nivel kombëtar dhe lokal; (iii) advokimit në nivel institucional 
me rekomandime e propozime konkrete për ndryshime efektive. 
  

1. Afati dhe mënyra e dorëzimit të aplikimeve:  
 
Thirrja është e hapur nga data 7 Gusht, 2020 deri në datën 7 Shtator 2020 (deri në orën 17:00). 
 
Aplikimet mund të dërgohen  VETËM përmes adresës elektronike në info@levizalbania.al  
 
KUJDES! Aplikimet e paplota do të refuzohen automatikisht. 
 
Organizatat e interesuara për të aplikuar dhe që përmbushin kriteret e pranueshmërisë inkurajohen të 
kontaktojnë LevizAlbania për çdo pyetje në: +35544500153; +355676036732; ose email 
në info@levizalbania.al  
 

2. Madhësia e granteve dhe afati i zbatimit 
 

• Afati maksimal i zbatimit të projektit është 24 muaj; 
• Kufiri maksimal i granteve strategjike është 60,000 CHF; 
• Në Thirrjen për Aplikime lejohet aplikimi i OJF-ve me vetëm një projektide. 

 

3. Rregulla të Përgjithshme për Aplikimin dhe Informacion Shtesë  
 

3.1 Paketa e Aplikimit 
 

• Formulari i Projekt Propozimit. Të gjitha udhëzimet e nevojshme për të plotësuar 
Formularin e Projekt Propozimit të përfshihen në formatin ëord të vënë në dispozicion nga 
Leviz Albania. 

mailto:info@levizalbania.al
mailto:info@levizalbania.al
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• Buxheti i projektit. Sipas formatit Excel të vënë në dispozicion nga LevizAlbania. 
• Kalendari i Aktiviteteve. Sipas formatit Excel të vënë në dispozicion nga LevizAlbania. 
• Kuadri Logjik i Projektit. Sipas formatit të vënë në dispozicion nga LevizAlbania. 
• Lista e Dokumentave Mbështetëse. Sipas listës të vënë në dispozicion nga LevizAlbania. 

Kujdes! Sigurohuni që të gjithë dokumentet në këtë listë të jenë pjesë e paketës të aplikimit. 
Mungesa e dokumentave pjesë e kësaj liste, mund të penalizojë aplikimin tuaj për hapat e 
mëtejshme të vlerësimit.  
 
NUK LEJOHET NDRYSHIMI I FORMATEVE Të DOKUMENTAVE Të 
APLIKIMIT 

 
3.2 Kush mund të aplikojë? 
 

Koalicionet e përbëra nga organizatat të cilat kanë eksperiencë të provuar në: 

✓ Njohuri të thella dhe ekspertizë në kuadrin ligjor, veçanërisht për:  
o Drejtimi 1: legjislacionin dhe kuadrin rregullator që lidhet me vullnetarizmin; 
o Drejtimi 2: Ligjin Nr. 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"; Ligji Nr. 

139/2015 "Për Vetëqeverisjen Lokale"; 
o Drejtimi 3:  Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe aktet rregullatore për 

zgjedhjet; 

✓ Eksperiencë të mëparshme të provuar në hartimin e studimeve, rekomandimeve ligjore për 
ndryshime në dokumenta ligjorë, në nxjerrjen e mësimeve dhe zbatimin e modeleve të 
suksesshme; 

✓ Zhvillimin e shoqërisë civile, angazhimin qytetar dhe aktivizmin; 

✓ Eksperiencë pune të gjerë dhe të provuar në advokim, politika, fushata, menaxhim strategjik, 
veçanërisht të lidhura me qeverisjen e mirë, demokratizimin dhe proceset zgjedhore;  

✓ Eksperienca në realizimin e detyrave/projekteve të ngjashme është vlerë e shtuar; 
 
3.3 Informacion Shtesë  

 
• Nuk mund të pranohen aplikime nga grantmarrës aktualë të LevizAlbania, që kanë një projekt 

granti në zbatim e sipër;  
• Nuk mund të pranohen aplikime/projekt propozime nga shoqatat e njësive vendore; 
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• Nuk mund të pranohen aplikime/projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile që kanë 
të përfshirë në strukturat e tyre, apo në grupet e punës të propozuar: 
o persona që janë në një konflikt interesi, në lidhje me statusin e tyre profesional ose personal; 
o persona që janë të punësuar në projekte të Organizatave/Donatorëve Ndërkombëtarë; 
o persona që janë të punësuar në administratën publike apo që janë pjesë e organeve të 
      zgjedhura qëndrore apo vendore; 
 

• LevizAlbania nuk njeh si shpenzim Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH); 
 

 

LevizAlbania kërkon nga aplikantët që në hartimin e projekt propozimeve të tyre: 
• të përfshijnë perspektivën gjinore; 
• të bashkëpunojnë me gazetarë dhe media për të advokuar apo për të shpërndarë në publik 

mesazhet kryesore; 
 
 

LevizAlbania NUK mbështet projekte/aktivitete që synojnë: 

• Ofrimin e shërbimeve sociale;  
• Realizimin e kompetencave/detyrave të pushtetit vendor;  
• Trajnime të administratës vendore;  

 
 

4. Hapat e Thirrjes per Aplikime per Grante Strategjike 
 
Dhënia e një granti strategjik kalon në disa faza, si më poshtë: 

- Thirja për Aplikim që siguron një mekanizëm transparent dhe konkurrues përzgjedhjeje, sipas 
drejtimeve të thirrjes; 

- Vlerësimi i aplikimeve të paraqitura në formën e projekt-propozimeve të plota, në përputhje me 
kriteret e vlerësimit të përcaktuara; 

- Njoftimi i aplikantëve lidhur me përzgjedhjen apo mospërzgjedhjen e aplikimit të tyrel 
 
• Informimi dhe Aplikimi 
 
Gjatë periudhës që Thirrja per Aplikime per Grante Strategjike do të qëndrojë e hapur, LevizAlbania do 
të organizojë një sesion informues online, për secilin nga Drejtimet e Thirrjes. Në sesionet informuese 
janë të ftuara organizata të shoqërisë civile dhe do të diskutohet mbi fushat dhe prioritetet përkatëse, 
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procedurat e Thirrjes, si dhe do t’i jepet përgjigje pyetjeve që kanë të interesuarit mbi Thirrjen për 
Aplikime. Sesioni informues do të zhvillohet në 24 Gusht, 2020, ora 11.00. 
Sesioni do të zhvillohet përmes paltformës Zoom.  
  
• Vleresimi i Projekt Propozimeve të Plota 
 

Vlerësimi i projekt propozimeve të plota do të kryhet në dy faza: 

Faza e parë: Kontrolli administrativ i paketës së plote të aplikimit. LevizAlbania do të kontrollojë 
përputhshmërinë e dokumentave të kerkuara në këtë udhëzues të Thirrjes për Aplikime sikurse dhe 
kriteret e aplikimit, sipas seksionit 3: Rregulla të Përgjithshme për Aplikimin dhe Informacion 
Shtesë.  

Faza e dytë: Projekt propozimet të cilët kalojnë procesin e kontrollit administrativ do të shqyrtohen 
mëtej sipas kritereve të vlerësimit për Projekt Propozimeve të plota, si më poshtë: 

- Kapacitetet teknike, menaxhuese e financiare të organizatës; 
- Kapacitetet teknike dhe ekspertiza e anëtarëve të propozuar të grupit të punës; 
- Relevanca dhe përputhshmëria e propozimit me Thirrjen; 
- Cilësia dhe hartimi i projektpropozimit;  
- Përputhshmëria e përmbajtjes së projektpropozimit me buxhetin; 
- Eficenca e kostove dhe buxhetimi realist, duke pasqyruar kostot e tregut në përputhje me 

veprimtaritë dhe produktet e propozuara; 
- Planifikimi i përshtatshëm dhe kalendar realist i veprimtarive. 
- Formulimi I një kuadri llogjik të përshtatshëm të projektit..  

 
LevizAlbania do t’i njoftojë aplikantët me shkrim në lidhje me vendimin për projekt-propozimin e 
paraqitur: (i) aplikantët e suksesshëm, që do të ftohen për negociata të mëtejshme; (ii) aplikantët jo të 
suksesshëm për këtë Thirrje, do të marrin një përgjigje që përmban një përmbledhje të arsyeve të 
mospërzgjedhjes. 
 

5. E Drejta e Ankimimit  
 
Aplikuesi ka të drejtën e paraqitjes së një ankese, e cila duhet të bëhet jo më vonë se 5 pesë ditë pune 
nga data e dërgimit të informacionit me shkrim nga LevizAlbania. Ankesa duhet të dërgohet me shkrim 
(email ose postë) nga vetë aplikanti dhe të përshkruajë qartë bazën e problemit/ankimimit. Përgjigja i 
dërgohet ankimuesit jo më vonë se 5 pesë ditë pune nga përfundimi i afatit të ankimimit. 
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6. Arsyetimi dhe analiza e kontekstit për secilin Drejtim të Thirrjes 
 

Drejtimi 1 
Përmirësimi i mjedisit  mundësues për zhvillimin e vullnetarizmit dhe advokim për për rregullime 
të karakterit normativ që sigurojnë kushte të përshtatshme për rritjen e vullnetarizmit. 
 
Qëllimi është të nxitet zhvillimi i vullnetarizmit përmes: (i) identifikimit të problematikave me karakter 
rregullator; (ii) nxitjes së modeleve të reja të angazhimit të vullnetarëve, (iii) nxitjes platformave të 
diskutimit me aktorë të ndryshme dhe (iv) advokimit në nivel institucional. 
 
Vullnetarizmi është një element i rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë. Koncepti i vullnetarizmit ka 
ekzistuar në Shqipëri prej shumë vitesh, por në periudha të ndryshme ka pasur ndryshime 
jashtëzakonisht të mëdha në perceptim. Ligji për vullnetarizmin (nr. 45/2016) synon rregullimin ligjor 
të vullnetarizmit, me qëllim rritjen e angazhimit qytetar dhe rritjen e pjesëmarrjes së individëve në jetën 
sociale për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunitet, si dhe zhvillimin e vlerave të solidaritetit 
njerëzor mes ofruesve të vullnetarizmit.  
 
Ligji synon drejt nxitjes së vullnetarizmit, por nuk vjen si pjesë e një koncepti më të gjerë mbi 
vullnetarizmin apo dhe si rrjedhojë e një debati publik për kuptimin dhe të mirat e vullnetarizmit dhe 
pjesëmarrjes qytetare në Shqipëri. Nga miratimi i ligjit në vitin 2016 deri tani ende nuk është ndërtuar 
një sistem funksional për angazhimin e vullnetarve duke siguruar mbeshtjeten për sigurimin e tyre gjatë 
kryrjes së punës. Mungojnë ende aktet nënligjore ligjore për rregullimin e sigurimit të vullnetarëve gjatë 
angazhimit të tyre, apo edhe modalitete lidhur me regjistrimin e apo njohjen e kontributit të tyre.  Një 
problematikë thelbësore që është evidentuar gjatë angazhimit të vullnetarëve në momente krizash ose 
emergjence për tërmetit në Nëntor 2019 dhe Pandemisë Covid-19 është mungesa ose mos-njohje e 
protokollit nga ana e OShC ose Bashkive gjatë angazhimit të vullnetarëve.    
 
Udhërrëfyesi për politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë 
civile 2019–2023, i miratuar me Vendim nr. 539/2019 të Këshillit të Ministrave përshkruan situatën 
aktuale të vullnetarizmit dhe planin për përmirësimin e kuadrit ligjor rregullues. Sipas Udhërrëfyesit do 
të miratohen akte nënligjore që rregullojnë marrëdhënien midis vullnetarëve dhe organizatave pritëse. 
ligji do të duhet të mishërohet në një koncept kombëtar për vullnetarizmin dhe qytetarinë aktive, i cili 
do të zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile, duke ndjekur praktika 
evropiane të mira dhe të realizueshme në praktikë. Shërbimi Kombëtar për Punësimin dhe Formimin 
Profesional me degët e tij në të gjithë vendin është i pozicionuar mirë për të luajtur rol të rëndësishëm 
në skemën kombëtare të vullnetarizmit.  
 
Një prej prioriteteve të qeverisë shqiptare lidhur me zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile, është 
shprehur në Udhërrëfyes si Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit të OSHC-ve dhe qytetarisë aktive 
me fokus të veçantë në nivel lokal. Masat kryesore të identifikuara në lidhje me këtë prioritet si 
dhe afatet e vendosura për jetëzimin e tyre, janë si më poshtë:   
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• 5.1 Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmit dhe qytetarinë aktive, duke përfshirë aktet 
nënligjore, rregullimin afatmesëm gjithëpërfshirës për vullnetarë dhe për organizatat që pranojnë 
vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së. Afati kohor 2020  
• 5.2 Përmirësimi i ligjit për Vullnetarizmin bazuar në konceptin kombëtar të vullnetarizmit, duke 
përfshirë aktet nënligjore (p.sh. kodin për vullnetarët), rregullimin e plotë afatmesëm për vullnetarët 
dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së, p.sh. çështja e 
sigurimeve. Afati kohor: koncepti kombëtar në vitin 2020, zgjidhja e çështjes së sigurimeve në vitin 
2020, kurse përmirësimi i ligjit, duke përfshirë aktet nënligjore, në fund të vitit 2021   
• 5.3 Futja e skemave të financimit nga shteti për mbështetjen e gjithanshme të zhvillimit dhe 
menaxhimit të programeve të vullnetarëve nga OSHC-të. Afati kohor: fillon në vitin 2021 e në 
vazhdim, bazuar në konceptin kombëtar.  
• 5.4 Krijimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e 
aktiviteteve vullnetare (mundësisht përmes akteve nënligjore specifike që do të përcaktonin kërkesat 
e raportimit për organizuesit e punës vullnetare), si dhe mbi vlerën ekonomike dhe sociale të punës 
vullnetare. Afati: 2022   
• 5.5 Mbështetja për përfshirjen e grupeve specifike si të moshuarit, personat me aftësi të 
kufizuara, minoritetet dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare. Afati: 2020 e në vazhdim   

 
Shqipëria e ka njohur vullnetarizmin në historinë e kohëve të fundit, por regjimi i saj autoritar e ka 
aplikuar më shumë në formë abuzive dhe jo si një koncept demokratik. Kjo ka çuar në keqperceptime 
dhe madje edhe stereotipie në lidhje me kuptimin e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. 
Vullnetarizmi shpesh ngatërrohet në koncept si pjesë bamirësisë dhe jo si kontributë dhe angazhim 
qytetar . Prandaj, ekziston një nevojë e posaçme për hartimin e një dokumenti orientues, i cili jo vetëm 
që do të përkufizonte vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare, por edhe do t’i hapte rrugë hapave të 
mëtejshëm dhe zbatimit të këtij koncepti.   
 
Strategjia Kombëtare e Qeverisë së Shqipërisë për Zhvillim dhe Integrim (2015–2021), miratuar në vitin 
2016 , identifikon tre objektiva strategjike në fushën e shoqërisë civile: Objektivi strategjik Nr. 3 i 
dedikohet promovimit të shoqërisë civile në përputhje me prioritetet kombëtare dhe rekomandimet e 
BE-së duke përfshirë vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare. 
 
Pjesëmarrja në një shoqatë si anëtar ose vullnetar e mban një person aktiv, ndihmon në shpërndarjen e 
informacionit, inkurajon të menduarin me në qendër shoqërinë dhe i bën njerëzit bashkë. Do të futet një 
koncept kombëtar për vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare dhe do të hartohet dhe zbatohet një plan 
i qartë veprimi. Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile do të kërkojë një ekip për asistencë teknike 
me ekspertë ndërkombëtare dhe vendas në hartimin mbi baza vullnetare të këtij koncepti, i cili do të 
konsultohet gjerësisht me sektorin. 
 
Ligjit shqiptar për Vullnetarizmin (nr. 45/2016) synon drejt nxitjes së vullnetarizmit, por nuk vjen si 
pjesë e një koncepti më të gjerë mbi vullnetarizmin apo dhe si rrjedhojë e një debati publik për kuptimin 
dhe të mirat e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes qytetare në Shqipëri. Agjencia për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile ka mbështetur projekte, kryesisht për ndërgjegjësimin, për vullnetarizmin, ndërsa 
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Këshilli Kombëtar i Shoqërisë Civile ka rol të rëndësishëm në sigurimin e bashkëpunimit qeveri-shoqëri 
civile.   
 
Duke pasur parasysh sa më sipër, LevizAlbania do të jape një grant strategjik një koalicioni organizatash 
për të hartuar dhe zbatuar këtë ndërhyrje. 

 
Drejtimi 2 
Advokim dhe lobim i bazuar në evidenca, për të përmirësuar kulturën dhe praktikën e konsultimit 
public në nivel vendor. 
 

Qëllimi i këtij drejtimi është të sigurojë një proces gjithëpërfshirës të advokimit dhe lobimit të bazuar 
në të dhëna/prova për të përmirësuar konsultimin publik në nivelin vendor, përmes: (i) adresimit të 
çështjeve themelore të kornizës ligjore ekzistuese; (ii) propozimi i ndryshimeve konkrete ligjore;  

(iii) propozimi i ndryshime të nevojshme në kornizën institucionale; (iv) modeleve të reja praktike të 
konsultimit publik, të pilotuar dhe validuara. 

Pjesëmarrja e qytetarëve përmes konsultimit publik u siguron të gjithë aktorëve civilë mundësinë në 
ndikojnë në vendimet publike dhe kjo pjesëmarrje është bërë me kohë pjesë përbërëse e proceseve të 
vendim marrjes demokratike.  

Në Shqipëri, Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” u miratua si pjesë e një pakete të 
propozuar nga shoqëria civile me qëllim përmbushjen e nevojës për një qeveri, hartim politikash dhe 
nismash ligjore më transparente, me pjesëmarrjen e qytetarëve të interesuar, Organizatave të Shoqërisë 
Civile, etj. Ligji u miratua më 30.10.2014 dhe hyri në fuqi në maj të vitit 2015. Nëse shihen nën një 
pikëpamje më analitike, dispozitat e ligjit nr. 146/2014, vetëm në parim përcaktojnë se edhe njësitë e 
qeverisjes vendore janë subjekt i konsultimit publik. Objekti i këtij ligji është rregullimi i procesit të 
njoftimit dhe konsultimit publik për projekt aktet, projekt dokumentet strategjike kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe politikat me interes të lartë publik. Vetëm ligjet, dokumentet strategjike dhe politikat 
me interes të lartë publik i nënshtrohen konsultimit. Bazuar në përkufizim aktet/vendimet e Këshillit 
Bashkiak nuk mund të klasifikohen si ligje, ndërsa nevojitet një interpretim më i gjerë për t’i konsideruar 
disa prej tyre si dokumente strategjike apo politika me interes të lartë publik. Në këtë kuptim, të vetme 
dispozitat e ligjit nr. 146/2014 nuk mjaftojnë për të përcaktuar një bazë të plotë ligjore për konsultimin 
publik të akteve të Këshillave Bashkiakë.  

Raportet e monitorimit dhe studimet kanë treguar se: 

1) Kuadri ligjor ekzistues ka nevojë për ndryshime që të sigurojë procese efikase konsultimit 
(objekti duhet të mbulojë vendimet e qeverisë/aktet nënligjore, ndryshimet që lidhen me afatet, 
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mekanizmat e reagimeve dhe ankesave, dispozita që lidhen me regjistrin e konsultimeve publike, 
etj.); 

2) Ka ende disa mangësi sa i përket zbatimit të ligjit Nr. 146/2014 në praktikë nga ana e organeve 
publike si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë nën-kombëtar; 

3) Trysnia publike dhe interesi i përgjithshëm i qytetarëve për t’u përfshirë dhe për të dhënë 
kontributin e tyre gjatë proceseve të konsultimit për të ndikuar më tej politikat, janë ende mjaft 
të kufizuara.  

Në nivel vendor, problematikat që pengojnë konsultimet publike kuptimplota dhe të efektshme janë edhe 
më të theksuara, dhe si pasojë, pjesëmarrja e qytetarëve në proceset e vendim marrjes në nivel 
vendor në shumicën e rasteve mungon dhe nuk është kuptimplotë apo efikase edhe në ato raste 
kur ka një pjesëmarrje të tillë. 

Njësitë e qeverisjes vendore janë subjekt i ligjit nr. 146/2014 në cilësinë e tyre si “organe publike” edhe 
nëse Ligji nuk përcakton se cilat organe publike kanë detyrimin për të ndërmarrë procedura njoftimi dhe 
konsultimi publik. Organet e qeverisjes vendore kanë detyrimin ligjor për të kryer konsultime publike 
dhe në kuadër të Ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.Megjithatë, jo çdo akti i vendim 
marrjes publike është objekt konsultimi.  Sipas dispozitave të Ligjit Nr. 146/2014, vetëm ligjet, 
dokumentet strategjike dhe politikat me interes të lartë publik konsultohen. Aktet e Këshillave 
Bashkiakë nuk mund të klasifikohen si ligje, ndërsa nevojitet një interpretim më i gjerë për t’i 
konsideruar disa prej tyre si dokumente strategjike apo politika me interes të lartë publik. Në këtë 
kuptim, të vetme dispozitat e ligjit nr. 146/2014 nuk mjaftojnë për të përcaktuar një bazë të plotë ligjore 
për konsultimin publik të akteve të Këshillave Bashkiakë. 

Në praktikë, bashkitë nuk i zbatojnë në mënyrë të pëlqyeshme proceset e njoftimit dhe konsultimit 
publik të përcaktuara me ligj. Sipas raportit të monitorimit nga Res Publika 1 gjatë periudhës 2017-2018, 
vetëm 65% e bashkive në Shqipëri kishin hartuar procese të konsultimit publik. Nga të gjithë projekt 
aktet e konsultuara nga autoritetet bashkiake, 50% e tyre lidheshin me Buxhetet dhe/ose Dispozitat 
Fiskale. Gjatë kësaj periudhe, rreth 70% e bashkive që kishin organizuar konsultime publike, raportuan 
se kishin mbajtur procesverbal zyrtar të konsultimeve. Ka pak prova që flasin për përdorimin dhe 
efikasitetin e mekanizmave të reagimit, edhe në nivel vendor. Janë mbajtur gjithsej vetëm 398 takime, 
nga të cilët janë mbledhur rreth 100 rekomandime nga grupe të ndryshme interesi në 18 bashki. Sa i 
përket detyrimit për të pasur një koordinator të konsultimit publik, vetëm 23% e bashkive e kanë caktuar 
këtë përgjegjësi. Këto nivele të ulëta përputhshmërie vijnë si pasojë e dy arsyeve të mundshme:1) 
mungesë burimesh dhe kapacitetesh në njësitë e qeverisjes vendore për të zhvilluar konsultim publik 
sipas ligjit, dhe 2) mungesë të përgjithshme interesi për pjesëmarrje publik kuptimplotë dhe efikase në 

                                                 
1https://issuu.com/respublicalb/docs/raport_i_permbledhur_per_konsultimi 

https://issuu.com/respublicalb/docs/raport_i_permbledhur_per_konsultimi
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vendim marrjen vendore, jo vetëm nga ana e autoriteteve bashkiake, por edhe nga ana e publikut të gjerë, 
qytetarëve dhe grupeve të interesit. 

Nivelet e ulëta të angazhimit qytetar dhe pjesëmarrje në vendimmarrje në nivelin lokal dhe një presion 
i kufizuar qytetar ndaj autoriteteve lokale për të ndërmarrë proceset e konsultimit publik mund të ketë 
gjithashtu shpjegime të ndryshme. Disa sugjerojnë se është apatia qytetare që karakterizon realitetin 
shqiptar të periudhës postkomuniste, për shkak të mentalitetit të trashëguar që shteti duhet të zgjidhë 
problemet e veta dhe qytetarët nuk duhet të luajnë një rol aktiv në vendimmarrje. Sidoqoftë, mund të 
ketë faktorë të tjerë që luajnë një rol. Pjesëmarrja në takimet konsultuese mbetet e ulët në nivelin lokal, 
ku raportohet se vetëm 24.6% kanë marrë pjesë në një konsultim publik. Arsyeja kryesore për 
pjesëmarrje të ulët raportohet të jetë mungesa e besimit në procese  të tilla. Nese shtojme ketu edhe 
problematiken e krijuar nga zgjedhjet vendore te vitit 2019, nje pjese e mire e qytetareve nuk kane as 
mundesine te perfaqesohen indirekt nga grupime politike qe i mbeshtesin ne menyre tradicionale. Ligji 
nr. 146/2014 nuk perfshin rregulla specifike per te bere efektiv konsultimin publik ne nivelin vendor. 

Pesë vjet nga hyrja në fuqi e ligjit dhe me gjithë progresin e bërë, pjesëmarrja domethënëse dhe efikase 
qytetare dhe shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse mbetet një sfidë. Raporti i KE-së për Shqipërinë 
i vitit 2019, thekson se “Ligji i vitit 2014 për Konsultimin Publik që përcakton normat procedurale për 
transparencë dhe pjesëmarrje publike në vendim marrje, është në përgjithësi në përputhje me standardet 
evropiane”, por gjithashtu se “nevojiten përpjekje thelbësore për të siguruar konsultime domethënëse 
dhe sistematike me shoqërinë civile në kuadër të një dialog përfshirës politikash”.   

Duke marrë në konsideratë sa më lart, LëvizAlbania do të akordojë një Grant Strategjik për një koalicion 
organizatash, për arritjen e rezultateve të mëposhtëme: 
 

(i) Adresimi i çështjeve themelore të kornizës ligjore ekzistuese;  
(ii) Propozimi i ndryshimeve konkrete ligjore dhe kornizën institucionale;  
(iii) Modele të reja praktike të konsultimit publik, të pilotuar dhe validuara. 

 
Organizatat Jofitimprurëse të synuara nën këtë Drejtim duhet të kenë njohuri dhe ekspertizë të thelluar 
për kornizën ligjore dhe konkretisht: Ligjin Nr. 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik"; Ligji 
Nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Lokale". 
 
Drejtimi 3 
Lobimi strategjik dhe advokimi për të shtyrë përpara demokratizimin e sistemit zgjedhor për 
njësitë e e qeverisjes vendore, me qëllim përmirësimin e përfaqësimit të qytetarëve. 
 
Qëllimi është të përmirësohet pjesëmarrja qytetare në qeverisjen vendore përmes: (i) identifikimit të 
problematikave me karakter rregullator; (ii) nxitjes së platformave të diskutimit me aktorë të ndryshme 
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dhe me qytetarët, në nivel kombëtar dhe lokal; (iii) advokimit në nivel institucional me rekomandime e 
propozime konkrete për ndryshime efektive. 
 
Reforma zgjedhore ishte një çështje shumë e rëndësishme e Agjendës politike. Reforma aktuale nuk 
adresoi disa prej pikave mëtë nxehta, ndër të cilat depolitizimi I administrates zgjedhore, financimi I 
partive politike, apo edhe zgjidhjen e efektshme të mosmarrëveshjeve zgjedhore. Përfaqësimi I 
qytetarëve u adresua pjesërisht, duke parashikuar një votim përmes listave pjesërisht të hapura, 
shumëemërore të kandidatëve për Kuvendin e Shqipërisë. Në terma të rregullimit ligjor, sistemi aktual 
parashikon mënyrën dhe kushtet sipas të cilave regjistrohen kandidatët e subjekteve zgjedhore si për 
zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë ashtu edhe për Zgjedhjet vendore.   
 
Kryetarët e Bashkive dhe Këshillat Bashkiakë zgjidhen drejtëpërsëdrejti, për një mandate katër vjeçar. 
Kryetarët e Bashkive zgjidhen me shumicën e votave të votuesve pjesëmarrës në zgjedhje, ndërsa 
anëtarët e Këshillit Bashkiak zgjidhen me sistem proporcional sipas listave të paraqitura nga partitë 
pjesëmarrëse në zgjedhje. Në zgjedhjet vendore, territori i Bashkisë përfaqëson një zone zgjedhore.   
 
Zmadhimi I territoreve të Bashkive pas Reformës Administrative Territoriale të vitit 2015, u pasua nga 
disa ndikime jo të mira sa I takon mundësive të kandidatove të pavarur apo nismave qytetare për të 
propozuar kandidatë në zonat përkatëse zgjedhore. Sipas Kodit Zgjedhor, një nismë e pavarur apo 
qytetare mund të propozojë kandidatë nëse mbledh një numër nënshkrimesh mbështetëse sa të paktën 
1% e numrit të përgjithshëm të qytetarëve me të drejtë vote, gjë që është kusht për tu regjistruar në 
Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të garuar në zgjedhje. Në rastin e Bashkive të mëdha në zona 
urbane, numri prej 1% (edhe me kufirin e jo më shumë se 3,000 nënshkrimeve) mbetet shumë i lartë, 
duke i shkurajuar nismat qytetare për të propozuar kandidatë. Në sistemet zgjedhore që ndjekin 
përfaqësimin proporcional me lista të mbyllura: (i) partitë paraqesin listat e kandidatëve për tu zgjedhur 
dhe vendet shpërndahen sipas numrit të votave të marra nga secila parti; dhe (ii) zgjedhësit votojnë për 
partinë në tërësi dhe nuk kanë mundësi të zgjedhin nga lista e kandidatëve e ofruar nga subjektet 
zgjedhore.   
 
Për të fituar kandidatë, partitë duhet të kalojnë kufirin prej 3% të numrit të votave, ndërsa koalicionet 
duhet të kalojnë kufirin prej 5% të numrit të votave në bashkinë përkatëse. Pra, 61 Kryetarë Bashkie dhe 
1,595 këshilltarë vendor zgjidhen në zgjedhje vendore në mbarë vendin. Kjo do të thotë se subjektet 
zgjedhore “paracaktojnë” kandidatët që do të marrin mandate pas zgjedhjeve, pasi sa më lartë të jetë 
renditur një kandidat në listën shumëemërore, aq më të mëdha janë mundësitë për tu zgjedhur. Numri i 
mandateve të fituara prej një partie apo koalicioni, i kombinuar me renditjen e kandidatit në listë 
përcakton nëse një kandidat i veçantë do të zgjidhet apo jo.   
 
Për më tepër formula e shpërndarjes së mandateve në Këshillin Bashkiak, bazohet në krijimin e 
koalicioneve mes partive politike ekzistuese. Si e tillë, formula krijon dizavantazhe për parti të reja 
politike apo për nisma qytetare që kërkojnë të garojnë në mënyrë të pavarur prej partive/koalicioneve 
aktuale. Për të marrë një mandat në Këshillin Bashkiak, një parti e re politike apo nismë qytetare duhet 
të fitojë afërsisht 1.7 herë më shumë vota se sa një parti e vogël që garon në koalicion me parti të mëdha.   
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Territoret më të mëdha të Bashkive ndikuan në nivelin e llogaridhënies së drejtëpërdrejtë tek qytetarët. 
Zgjedhja e anëtarëve të këshillave bashkiakë përmes listave të mbyllura të partive, bashkë me zgjerimin 
e territorit të Bashkive, sollën mospërfaqësimin apo nënpërfaqësimin e mjaft njësive administrative, 
kryesisht rurale në këshillin bashkiak. Nga ana tjetër, Administratorët e Njësive Administrative, të cilët 
tashmë emërohen (më parë zgjidheshin drejtëpërdrejtë nga qytetarët) dhe i përgjigjen më së shumti 
Bashkisë (Kryetarit) se sa banorëve.   
 
Megjithëse Ligji për Vetqeverisjen Vendore parashikon dëgjesa dhe konsultime publike, si dhe të drejtën 
e nismave qytetare për të paraqitur propozime për vendimmarrje (përmes mbledhjes së 1% të 
nënshkrimeve të banorëve të një Bashkie), gjendemi përballë një kushti shkurajues, veçanërisht në 
Bashkitë e mëdha.   
 
Në teori, disa prej dizavantazheve të këtyre sistemeve janë:  
• Kuadër ligjor jo i favorshëm për nxitjen e individëve për të paraqitur kandidaturën për këshilltar 

vendor, mbështetur nga një grup qytetarësh, për shkak të kufirit të lartë të nënshkrimeve të 
kërkuara.   

• Lidhje më e dobët mes zyrtarëve të zgjedhur dhe votuesve të tyre, për sa kohë që votuesit nuk 
kanë mundësi të identifikojnë kandidatin që i përfaqëson apo për sa kohë që ata nuk mund të 
kundërshtojnë kandidatë të cilët nuk kanë bërë punë të mirë në të shkuarën.  

• Përqëndrim i madh i pushtetit tek zyrtarët partiakë (jo të zgjedhur) që kontrollojnë listat, pasi 
renditja e kandidatëve në listat e zgjedhjeve varet nga vendimmarrje e zyrtarëve partiakë. Si 
pasojë e kësaj strukture nxitjeje për kandidatët, elektorati vendoset në një rol të dorës së dytë.  

 
Në praktikë, në rastin e kontekstit aktual dhe më specifikisht referuar këshillave bashkiakë, këto 
dizavantazhe mund të përkeqësohen dhe të ndikojnë negativisht demokracinë vendore, sidomos edhe 
pas situatës së krijuar pas zgjedhjev vendore të vitit 2019. Kufizimet dhe ndikimet e sistemit aktual 
duhet të identifikohen dhe të diskutohen gjerësisht nga aktorët e shoqërisë civile dhe qytetarët. Një 
konsensus i gjerë i jep zë qytetarëve, duke krijuar legjitimitet dhe duke ofruar një moment nxitjeje për 
advokim efektiv mbi çështjen. Përpjekjet për të ndikuar agjendën kombëtare për të adresuar këtë sfidë 
specifike të sistemit në demokracinë vendore, kanë gjasa të jenë më të suksesshme përmes 
bashkëpunimit horizontal të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë civile.  
 
Duke konsideruar sa më sipër, LevizAlbania do të japë një grant strategjik për një koalicion 
organizatash për të hartuar dhe zbatuar këtë ndërhyrje. Ndërhyrja do të konsiderojë kuadrin e 
organizimit të zgjedhjeve të ardhshme vendore. 
 
Organizatat Jo-Fitimprurëse që aplikojnë duhet të kenë njohuri të thelluara dhe ekspertizë në kuadrin 
ligjor, veçanërisht në Kodin Zgjedhor të republikës së Shqipërisë; 


