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LEVIZ 

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organzatave 

shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët 
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN”

Broshura përmujore e LevizAlbania synon të ofrojë informacion të 
zgjeruar mbi nismat e mbështetura përmes instrumentave grantdhënës të 

projektit LevizAlbania.

#LEVIZALBANIA #LEVIZPERDEMOKRACINEVENDORE SHKURT 2021

#TËVETMIT #PANDALIM

2020?
TËRMETI?
PANDEMIA? 

LevizAlbania nuk e ndaloi mbështetjen 
ndaj aktorëve të shoqërisë civile gjatë vitit 
të vështirë 2020, ku shoqëria u përball me 
pasojat e tërmetit të 26 nëntorit dhe të 

Pandemisë COVID-19



SHKURT 2021

2020?
TËRMETI?
PANDEMIA? 

NE jemi #LevizAlbania
Viti 2020 ishte viti kur shoqëritë u vunë në sprovë për forcën e reagimit ndaj situatave të pazakonta, e sidomos në 
përgjigje të atyre që kanë më shumë nevojë në situata të vështira. Shqipëria dhe shoqëria jonë e nisi vitin 2020 me 
pasojat dhe efektet e tërmetit të 26 Nëntorit 2019, e ku aktorët e shoqërisë civile, grupimet e qytetarëve madje dhe 
individë të vetëm treguan solidaritetin e nevojshëm për të ndihmuar dhe asistuar ata që kishin më shumë nevojë. 
Pandemia COVID19 dhe masat shtrënguese për të parandaluar përhapjen e virusit ekspozuan edhe më shumë të 
pamundurit ndaj brishtësisë për të përballuar situatat e jashtëzakonshme. Shoqëria civile ishte sërish e para që 
reagoi në të dy këto situata, duke treguar për të disatën herë solidaritetin për të kontribuar në përballimin e këtyre 
vështirësive për qytetarët më të pamundur dhe të rrezikuar përballë situatës së paprecedente. LevizAlbania, 
projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC i zbatuar nga konsorciumi i tre organizatave: 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhillim dhe Co-PLAN, u solidar-
izua duke iu përgjigjur këtyre dy situatave të jashtëzakonshme. Projekti i dedikoi instrumentin “Reagimi i Shpejtë“ 
pikërisht nevojës së shoqërisë duke mbështetur nisma që lidheshin me pasojat e tërmetit të 26 Nëntorit dhe 
Pandemisë Covid19, duke u bërë kështu i vetmi donator që nuk ndaloi mbështetjen ndaj aktorëve të shoqërisë 
civile edhe gjatë situatave të vështira, si e vetmja mënyrë për t’ju gjendur pranë qytetarëve më në nevojë. Ne, jemi 
krenar që nxitëm vullnetarizimin për të ndihmuar në identi�kimin e familjeve në nevojë në Bashkinë Fushë - Arrëz 
dhe adresuar këto të dhëna pranë instiucioneve vendore me qëllim që ata t’i përgjigjeshin nevojës së qytetarëve. 
Jemi po kaq krenar që mbështetëm inovacionin 3D duke prodhuar më shumë se 1000 maska për mjekët që 
përballen në vijnë e parë me virusin Covid19. Ne mbështetëm nisma që ndihmuam personat që nuk dëgjojnë, 
duke përshtatur informacionin e nevojshëm gjatë pandemisë në gjuhën e shenjave për ta. Ne jemi LevizAlbania, 
mbështesim të gjithë ata që përmes ideve inovative dhe nismave konkrete që sjellin ndryshim dhe punojnë për 
një demokraci vendore funksionale, të fortë dhe në shërbim të forcimit të rolit të shoqërisë, ata që kërkojnë një 
qeverisje vendore transparente, llogaridhënëse, gjithëpërfshirëse dhe të drejtë me qytetarët. 

LevizAlbania, Leviz për demokracinë vendore

LEVIZALBANIA PREZANTON PËR PUBLIKUN 
30 PROJEKTET FITUESE TË THIRRJES NR.7

Thirrja e shtatë për aplikime  e LevizAlbania u shpall më 15 Korrik 2020 dhe qëndroi e hapur deri më 5 Gusht. 
Përmes aplikimit online, 319 ide nga organizatat e shoqërisë civile, individë dhe grupime informale iu përgjigjën 
thirrjes së LevizAlbania, aplikime që erdhën nga të 61 bashkitë e vendit. Pas vlerësimit të 319 ideve, 30 projekte 
kaluan në fazën �nale të implementimit të projekteve konkrete, duke synuar përmrësimin situatës aktuale në disa 
sektorë të rëndësishëm të qeverisjes vendore dhe komuniteteve lokale. 

LevizAlbania po mbështet 30 projekte që zbatohen nga 16 organizata të shoqërisë civile, 9 projekte që zbatohen 
nga individë dhe 5 projekte që po zbatohen grupime informale. 27 nga 30 projektet �tuese implementohen në 
zonat jashtë Tiranës. Gratë dhe vajzat e mbështetura nga LevizAlbania në 30 projektet �tuese të thirrjes 7 zënë 50% 
të totalit të nismave të �nancuara. Përmes zbatimit të 30 projekteve �tuese të Thirrjes 7, mbulohen 43 Njësi të 
Qeverisjes Vendore, e thënë ndryshe qytetarët e 43 bashkive do të njohin përmirësim të demokracisë vendore dhe 
qeverisjes lokale.

Por cilat janë orinetimet tematike të 30 projekteve �tuese të thirrjes numër 7 të LevizAlbania

13 projekte u miratuan për përmirësimin e shërbimeve publike:

• Infrastruktura - 3
• Arti dhe Kultura - 2
• Përmirësimi i strukturave arsimore - 2
• Menaxhimi i Mbetjeve - 2
• Përmirësim i tregjeve publike - 2
• Ndriçim publik - 2



6 projekte po punojnë për të in�uencuar prioritete lokale në favor të komunitetit dhe grupeve vulnerabël: 

• Rinia – 3
• Gratë  dhe Vajzat– 1
• Komuniteti Rom dhe Egjiptian – 1
• Mosha e tretë – 1

11 projekte të mbështetura që targetojnë çështjet mjedisore si lumenjtë, liqenet, ndërtimin e Hidrocentraleve dhe 
mbrojtjen mjedisore. 

Përmes 30 projekteve të thirrjes numër 7 që kanë nisur zbatimin e nismave në terren, brenda 12 muajve të 
ardhshëm qytetarët do të për�tojnë shërbime më cilësore prej autoriteteve vendore por edhe politika të orientu-
ara në favorin e tyre përmes advokimit dhe lobimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve infor-
male në drejtim të të zgjedhurve dhe institucioneve vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga tre orga-
nizata shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe 
Co-PLAN instituti i zhvillimit të habitatit.

LevizAlbania organizoi më 8 Shkurt 2021 ceremoninë e prezantimit të projekteve �tuese të Thirrjes 7 të
 LevizAlbania. Foto më poshtë sjellin disa nga momentet gjatë ceremonisë. 



NIS ZBATIMI I PROJEKTIT STRATEGJIK: VULLNETARIZMIPIKËAL
Më 29 Janar nisi zbatimin projekti strategjik në fushën e vullnetarizmit. Në aktivitetin e prezantimit të kësaj nisme 
të mbështetur nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, morën pjesë 
mbi 60 organizata. Ky projekt do të zbatohet nga organizata “Përtej Barrierave në bashkëpunim me Projektet Vulln-
etare Ndërkombëtare dhe Qendrën “Progres dhe Zhvillim”. Ndërhyrja strategjike synon të krijojë një mjedis mundë-
sues shumë dimensional ku vullnetarizmi inkurajohet, mbështetet dhe njihet si mekanizëm kyç për nxitjen e qytet-
arisë aktive, solidaritetit dhe kohezionit social në Shqipëri. Ky Projekt do të mbështetet në tre shtylla kryesore: 

Shtylla e parë - Studimi cilësor dhe sasior në nivel kombëtar  për vullnetarizmin;

Shtylla e  dytë  - Advokim dhe lobim e cila përmban: Analizë- Zhvillimi i kornizës ligjore dhe sociale të vullnetarizmit 
në Europë; 

Shtylla e tretë - Krijimi i Platformës Kombëtare dixhitale; Ngritje kapacitetesh për ofruesit e vullnetarizmit dhe 
Pilotimi i funksionimit të platformës.

239 banorë të Njësisë Administrative Baldushk iu drejtuan me një peti-
cion Këshillit Bashkiak Tiranë për të kërkuar asfaltimin e rrugës Koçaj – 
Kakunjë dhe rikthimin e munguar prej dy vitesh të linjës së transportit 
publik Tiranë – Baldushk.

Rruga lidhëse Koçaj-Kakunjë, një aks 1.5 km që lidh banorët dhe bizneset 
e zonës me Njësinë Administrative Baldushk dhe Qytetin e Tiranës, prej 
vitesh vijon të jetë problematike duke vështirësuar jetën e përditshme të 
banorëve të zonës. Pavarësisht se Bashkia Tiranë ka premtuar në vitin 
2017 rehabilitimin e rrugës me të gjitha elementët e saj, ende vijon të 
mos ketë bërë asnjë investim infrastrukturor në këtë rrugë.

Për shkak të gjendjes së rrugës prej dy vjetësh është ndërprerë edhe 
transporti publik që lidh fshatin me kryeqytetin duke vështirësuar akoma 
më shumë jetën e komunitetit dhe lidhjen me qendrën e bashkisë ku ata 
marrin edhe shërbimet kryesore. Fshati Kakunjë është i njohur si atrak-
sion turistik edhe në faqen e internetit të Bashkisë Tiranë ku Ujvara e 
Kakunjës shfaqet si një potencial për zhvillimin e turizmit rural dhe ekon-
omisë lokale të banorëve por nga ana tjetër infrastruktura për të 
shfrytëzuar këtë atraksion turistik mungon.

Qëndresa Qytetare së bashku me 239 banorët që �rmosën peticionin i 
bëjnë thirrje Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranë të ndërhyjë men-
jëherë në këtë aks duke rehabilituar rrugën dhe kthyer transportin publik. 
Shërbimet dhe investimet duhet të jenë të njëtrajtshme pasi taksat 
paguhen njëlloj, prandaj duhet eleminuar diskriminimi dhe distancimi i 
periferisë nga qendra.

QËNDRESA QYTETARE DHE 239 BANORË TË NJËSISË ADMINISTRATIVE 
BALDUSHK PETICION KËSHILLIT BASHKIAK TIRANË



Mungesa e aksesueshmërisë në Shqipëri po i pengon personat me aftësi të kufizuara të marrin pjesë plotësisht në 
shoqëri. Akseshueshmëria është një parakusht për gëzimin e të gjitha të drejtave të tjera për personat me aftësi të 
kufizuara. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 1074, me datë 23.12.2015 “Për përcaktimin e masave për mënjanimin 
e pengesave në komunikim dhe infrastrukturë në ofrimin e shërbimeve publike për personat më aftësi te ku�zuara” 
kërkon nga njësitë e vetëqeverisjes vendore të merren masat për të mënjanuar pengesat në marrjen e shërbimeve 
publike nga personat me aftësi të ku�zuara, nëpërmjet plani�kimeve dhe buxhetimit. Sipas këtij Vendimi, asnjë 
fond publik nuk duhet të përdoret për projekte që nuk përputhen me standardet e aksesueshmërisë. 

Projekti "Të veprojmë për aksesueshmërinë!", i zbatuar nga Fondacioni Së Bashku ka arritur të përmirësojë akse-
sueshmërinë për personat me aftësi të kufizuara në Bashkinë e Matit, Shkodrës dhe Durrësit përmes fuqizimit e 
aktivizmit të organizatave lokale, të fokusuara në zgjidhjen e çështjeve specifike mbi të drejtat e personave me 
aftësi të ku�zuara, dhe nëpërmjet llogaridhënies sё Bashkive në zbatimin e aksesueshmerisë.

Pas 11 muajsh të zbatimit të projektit disa nga rezultatet kryesore ishin:

Ky projekt është një shembull tejet i mirë, një histori suksesi i ndërveprimit frytdhënës midis qytetarëve, organizat-
ave të shoqërisë civile dhe pushtetit vendor. Së bashku, të gjithë aktorët e angazhuar në këtë projekt kanë arritur 
disa rezultate të prekshme për komunitetin. Këto të fundit përmirësojnë pak e nga pak aksesueshmërinë për 
personat me aftësi të ku�zuara.

LevizAlbania do të vazhdojë të mbështesë shembuj konkret të aktivizmit dhe të ndërveprimit me kauza të 
ndryshme. Është shumë e rëndësishme që personat me aftësi të ku�zuar të organizohen, të mobilizohen, dhe të 
veprojnë së bashku për të shembur pengesat që i ku�zojnë.

FONDACIONI SËBASHKU:BASHKË PËR AKSESUESHMËRINË

Rritja e llogaridhënies së pushtetit vendor ndaj personave me aftësi të ku�zuara, duke monitoruar �zikisht infras-
trukturat e ndryshme publike në 3 Bashki; 

Janë prodhuar tre raporte monitorimi (një për secilën Bashki: Mat, Durrës dhe Shkodër), duke përfshirë reko-
mandime speci�ke për autoritetet vendore për përmirësimin e aksesueshmërisë. Gjetjet e këtyre raporteve të 
monitorimit u përdorën për të prodhuar tre dokumentarë, të cilët u transmetuan drejtpërdrejt në forume pub-
like me praninë e Kryetarëve të Bashkive Mat, Durrës  dhe Shkodër.

Personat me aftësi të ku�zuara, aktivistët dhe organizatat lokale që punojnë me ta, patën mundësinë të advoko-
nin ndaj Kryetarëve të Bashkive për nevojat dhe situatat e tyre speci�ke.

Përmirësimi i infrastrukturës publike lokale për personat me aftësi të ku�zuara.

Bashkia e Matit iu përgjigj një ankese të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, duke e bërë të akse-
sueshme Zyrën e Regjistrit Civil;

Bashkia e Shkodrës iu përgjigj një letre zyrtare në lidhje me vendet e rezervuara të parkimit për personat me 
aftësi të ku�zuara, duke vendosur hapësira të reja parkimi në të gjithë qytetin për personat me aftësi të ku�zuara 
me standarde teknike; 

Bashkia e Durrësit iu përgjigj një letre zyrtare për marrjen në konsideratë të elementeve të aksesueshmërisë në 
fazën e rindërtimit pas tërmetit. 



Kampet e të rinjve u rikthyen sërish gjatë muajve tetor – 
nëntor 2020, me pjesëmarrjen e 80 nxënësve të shkollave 
të mesme të qyteteve Durrës, Pogradec, Elbasan dhe 
Tiranë. Idetë �tuese nga të rinjtë pjesëmarrës në këto 
kampe ishin:

Tirana: Grupi Future me idenë “Parku “Dielli” – krijimi i një 
ambienti rekreativ në rrugën e Kokonozëve”. Shkolla e 
mesme e përgjithshme “Andon Z. Çajupi”, Tiranë.

Grupi T-GiF me idenë “Krijimi i platformës online interak-
tive për të promovuar traditën dhe nxitur angazhimin 
rinor! Shkolla e mesme e përgjithshme “Qemal Stafa”

KAMPET E TË RINJVE ZBATUAR NGA PARTNERËT SHQIPËRI 
PËR NDRYSHIM DHE ZHVILLIM

Elbasan
Grupi OnSigns me idenë “Të rinjtë për komunitetin!” – 
vendosja e sinjalistikës së posaçme pranë shkollës së 
mesme të përgjithshme “Kostandin Kristoforidhi”, 
Elbasan.

Grupi  Illuminus me idenë “Mësojmë së bashku, rritemi 
së bashku!” – Përmirësimi i njohurive në shkencat ekzak-
te për nxënësit me rezultate jo të larta dhe kushte jo të 
mira mësimore”. Shkolla e mesme e përgjithshme “Dhas-
kal Todri”, Elbasan.

Gjatë muajit dhjetor grupi �tues nga shkolla “Kostandin 
Kristoforidhi” pati mundësinë të takonte kryetarin e 
bashkisë, i cili premtoi mbështje të plotë për realizimin e 
projektit si dhe vendosjen e tabelave dhe vijave të 
bardha pranë shkollës së mesme të përgjithshme 
“Kostandin Kristoforidhi” por jo vetëm. Grupi “Onsigns“ 
ka nisur fushatën advokuese për një sinjalistikë më të 
mirë pranë shkollave në qytetin e Elbasanit. 

Pogradec

Enkelanasit e rinj me idenë “Identitet i ndriçuar!” – 
kthimi në vëmendjen e qytetarëve, veçanërisht të 
të rinjve drejt promovimit të vlerave të trashëgimisë 
kulturore të qytetit”. Shkolla e mesme e përg-
jithshme “Muharrem Çollaku”, Pogradec. Grupi 
Imagineers me idenë “aiStudio një ambient i ri për 
gjimnazin “Gjergj Pekmezi” – krijimi i një ambjenti 
shumëfunksional për nxënësit e gjimnazit “Gjergj 
Pekmezi”.  

Grupi �tues nga shkolla e mesme e përgjithshme 
“Gjergj Pekmezi “ ka nisur nga puna me inventa-
rizimin e librave që do të jenë pjesë e bibliotekës 
lëvizëse. Kjo bibliotekë levizëse do të jetë pjesë e 
këndit letrar e sallës shumëfunksionale.

Durrës
Grupi CommuniTeam me projekt idenë “Të gjithë sëbashku për përmirësimin e kushteve në Shtëpine e të Moshua-
rve, Durrës!”. Shkolla e mesme e përgjithshme “Gjergj Kastrioti”, Durrës.
Grupi Sport and Doodling me idenë “Në mbështetje të fëmijëve pa kujdes prindëror!” Shkolla e mesme e përg-
jithshme “Naim Frashëri”. 

Grupi �tues nga shkolla e mesme e përgjithshme “Naim Frashëri” gjatë muajit dhjetor realizoi vilën pranë Qendrës 
Ditore të të Moshuarve në Durrës, për të parë nga afër nevojat e qendrës dhe mundësitë e ndërhyrjes. Projekti: “Të 
gjithë sëbashku për përmirësimin e kushteve në Qendrën e të Moshuarve, Durrës!



Dea Buza, grantmarrësja e LevizAlbania që zbatoi projektin 
“Faceshield Masks Albania“ mbështetur përmes instrumentit 
Reagimi i Shpejtë, i ka dorëzuar Operatorit të Shërbimeve të 
Kujdesit Shëndetësor 900 maska mbrojtëse të prodhuara 
përmes printerave 3D. Maskat e prodhuara dhe të dorëzuara më 
12 Janar 2021 do të shpërndahen nga operatori në institucionet 
publike shëndetësore në nivel vendore, si Qendrat Shënde-
tësore dhe Spitalet Rajonale.

Dea Buza e nisi këtë iniciative në mënyrë vullnetare në periud-
hën e mbylljes së plotë kur pandemia Covid19 sapo kishte 
mbërritur në vendin tonë në muajin Mars. Më pas ajo aplikoi 
pranë LevizAlbania në instrumentin Reagimi i Shpejtë, me idenë 
e saj inovatore për të prodhuar maska për ekipet mjeksorë të 
qendrave shëndetësore në nivel vendor, si dhe doreza plastike 
për dyert e institucioneve publike me qëllim uljen e trans-
metueshmërisë së virusit.

900 MASKA PËR MJEKËT E QENDRAVE SHËNDETËSORE 

Foto: Dea Buza zbatuesja e projektit  "Face Shield Masks Albania"

Gjatë “Javës së Demokracisë Vendore 2020“, krye�ala e të cilës ishtë pandemia #Covid19, Dea dhuroi një set me 
maska për Qendrën Shëndetësore të Saukut dhe doreza plastike për dyert në Shkollën 9-vjecare “Sandër Prosi“ po 
në Sauk, Tiranë.

Tashmë që Dea e përfundoi projektin e mbështetur nga LevizAl-
bania, ndjenja e vullnetarizmit u �nalizua me dhurimin, 
gjithashtu, të 50 maskave dhe 460 dorezave plastike si dhe një 
prej printerave 3D për Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Qëllimi i 
këtij akti �nal të projektit të Deas është trashëgimi i metodave 
inovative tek studentët e mjekësisë duke synuar rritjen e kapac-
iteteve të studentëve në implementimin e praktikave inovative 
sikundër është printimi 3D për nevojat që mund të kenë në të 
ardhmen.
Face Shield Masks Albania u zbatua nga Dea Buza dhe u 
mbështet nga LevizAlbania një projekt i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillimi dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga Konsorciumi i 
tre organizatave “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë“, 
“Partners Albania për Ndryshim dhe Zhvillim“ dhe “Co-PLAN 
Instituti i Zhvillimit të Habitatit“.

Foto: Qendra Shendetësore Sauk ku u dorëzuan maskat në kuadër të 
#JavaDemokracisëVendore2020

Foto: Gjatë dorëzimit të maskave, dorezave dhe printerit 3D pranë Universiteti i Mjekësisë Maskat e prodhuara nga Dea në kuadër të projektit të mbështetur nga 
instrumenti Reagimi Shpejtë i LevizAlbania



900 MASKA PËR MJEKËT E QENDRAVE SHËNDETËSORE 

Cilat janë gjetjet kryesore për bashkitë e targetuara nga projekti “Indeksi i Konsumatorit Vendor“?
 
Pas një konsultimi me komunitetin i cili pasqyroi situatën, Qendra i ka dërguar kërkesë për informacion të 61 bashkive në 
lidhje me: ngritjen e Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve pranë tyre, me buxhetin dhe stafin e përfshirë, realizimin e fushat-
ave informuese dhe ndërgjegjësuese me qytetarët, në rolin e tyre si konsumatorë ose tregtarë, - si dhe ankesat e marra dhe 
të trajtuara nga kjo Zyrë. Pjesa më e madhe e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore nuk kanë një Zyrë për Mbrojtjen e Konsuma-
torëve, për pasojë detyrat kryesore në këtë fushë i kryen një veteriner, ose agronom, brenda Drejtorisë së Bujqësisë. Baza 
kryesore e përgjigjes është mungesa e fondeve dhe buxhetit. Një pjesë e vogël e Bashkive, rreth 8 prej tyre kanë ngritur këtë 
zyrë me 1-2 specialistë, kryesisht monitorimin e tregjeve. Fushatat ndërgjegjësuese dhe informuese i kanë parashikuar për 
vitin 2021. Interesant është fakti se 2 bashki të mëdha deklarojnë që Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit nuk është në kompe-
tencë të bashkisë dhe nuk ka një detyrim ligjor për këtë. Rreth 10% e bashkive kanë shfaqur interes dhe kërkesën e tyre për 
të bashkëpunuar në vijim me projektin dhe Qendrën “Konsumatori shqiptar“ për realizimin e  fushatave të përbashkëta 
ndërgjegjësuese për komunitetin,  kërkesë kjo e ardhur nga ky i fundit. Qytetarët e këtyre bashkive, në rolin e tyre si 
konsumatorë ose tregtarë, pas kontakteve që Qendra ka pasur në terren dhe informacionit të dhënë, veçanërisht në bashkitë 
Kukës, Peqin, Rrogozhinë, Korçë, Vlorë dhe Shkodër kanë drejtuar një kërkesë me synimin e mësipërm. Agjensia e Mbrojtjes 
se Konsumatorëve, Bashkia Tiranë është modeli i referimit për bashkitë që e kanë Zyrën, ato që po e krijojnë dhe bashkitë e 
tjera.

NË MBËSHTETJE TË MBROJTJES SË KONSUMATORIT VENDOR
Qendra Konsumatori Shqiptar po zbaton projektin e mbështetur nga Thirrja 6 e LevizAlbania “"Indeksi i Konsumatorit Vendor". 
Drejtuesja e organizates Qendra Konsumatori Shqiptar gjatë një intervsite për LevizAlbania shpjegon nismen e zbatuar dhe 
cështjet që shqetësojnë konsumatorin vendor. 

Mbrojtja e konsumatorit mbetet një temë e nxehtë në rang kombëtar, por bëhet edhe më e prekshme në nivel vendor. 
Si paraqitet situata në bazë të informacionit të mbledhur në kuadër të projektit të zbatuar nga Qendra Konsumatorit 
Shqiptar?
 
Mbrojtja e konsumatorit në nivel qeverisje vendore është shumë problematike krahasuar ofrimit të mbrojtjes në nivel qeveris-
je vendore. Sapo largohemi nga Tirana, në njësitë e vetëqeverisjes vendore takon konsumatorë të pa-informuar në lidhje me 
kompetencat e bashkive të tyre në këtë fushë. Disa nga kompetencat kryesore të bashkive në fushën e mbrojtjes së konsuma-
torit janë: transporti publik urban, mbrojtja civile, menaxhimi i mbetjeve të ngurta, kontrolli i thertoreve publike, pastrimi i 
qytetit, kujdesi për kafshët pa pronarë etj. Pjesa më e madhe e konsumatorëve nuk janë të ndërgjegjësuar në lidhje me të 
drejtat e tyre, në lidhje me institucionet ku mund të ankohen kur të drejtat e tyre janë cënuar si dhe mjetet e ankimit. E njëjta 
situatë paraqitet dhe nga pala tjetër e marrëdhënies konsumatore, tregtari. Përfshirja e qytetarëve, shoqërisë civile, si dhe 
medias lokale në qytete të ndryshme e ka përmirësuar disi këtë panoramë të zymtë në fushën e mbrojtjes së konsumatorit 
vendor. Bazuar në aktivitetet dhe veprimtarinë e Qendrës „Konsumatori shqiptar“, si dhe të dhënat nga institucionet qendrore 
që veprojnë në këtë fushë, në rreth 75% të njësive të vetëqeverisjes vendore, komuniteti i tregtarëve nuk ka informacion në 
lidhje me kuadrin ligjor në mbrojtje të konsumatorëve, të detyrimeve të tyre dhe kompetencat e vendimmarrja e njësive të 
qeverisjes vendore mbi to.

Po qytetarët a janë përfshirë në ngritjen e zërit për kauzën që po adresoni ju? 

Qytetarët kanë qenë pjesë e të gjithë procesit dhe kërkesave për ngritjen e Zyrave pranë bashkive të tyre. Përkatësisht në 
Shkodër, Vlorë dhe Korçë, shoqëria civile ka kërkuar ngritjen e këtyre zyrave apo bërjen e tyre efektive (Bashkia Vlorë). Në 
bashkitë Kukës, Rrogozhinë dhe Peqin ishin qytetarët ato që kërkuan ngritjen e këtyre zyrave. Përgjatë takimeve të drejt-
përdrejta me to, por dhe aktiviteteve me shoqërinë civile, ato janë shprehur për mungesën e informacionit në lidhje me kom-
petencat e bashkive në këtë fushë, konstatimin e shërbimeve jo cilësore dhe efektive, si: transporti publik, probleme me 
menaxhimin e mbetjeve, probleme me cilësinë e ujit dhe në mungesë të këtij informacioni nuk e kanë adresuar çështjen në 
bashki. Në ato raste ku ankesa është adresuar, qytetari nuk ka marrë fare informacion në lidhje me trajtimin e saj. Në këto 
bashki, komuniteti i konsumatorëve dhe tregtarëve ka kërkuar realizimin e fushatave informuese për njohjen e zyrës dhe 
krijimin  e strukturave efektive. Shoqëria civile dhe qytetarët do të jenë pjesë në diskutimin e pashaportave për bashkitë e tyre 
në lidhje me fushën e mbrojtjes së konsumatorëve.

Cilat janë arritjet dhe rezultatet konkrete të arritura nga zbatimi i projektit të mbështetur nga LevizAlbania? 

I tërë projekti në komponentët e tij ka shërbyer në informimin, ndërgjegjësimin dhe mobilizimin e qytetarëve në rolin e tyre 
si konsumatorë. Komuniteti ka kërkuar ngritjen e zyrave dhe dërgimin  e ankesave të tyre pranë këtyre zyrave. Bashkitë: 
Kukës, Rrogozhinë dhe Peqin kanë ngritur Zyrën e tyre për mbrojtjen e konsumatorëve, të parashikuar në strukturë, buxhet si 
dhe staf. 70 përfaqësues së shoqërisë civile janë aktivë pranë bashkive të tyre, duke u ankuar për aspekte të mbrojtjes së 
konsumatorit në nivel vendor. Rreth 10% e bashkive kanë parashikuar mundësinë për hapjen e ketyre zyrave në vitin 2021.


