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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.
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E kthyer tashmë në një traditë e përvitshme, 
LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC organizoi për të 
pestin vit rradhazi “Javën e Demokracisë Vendore”. 
Projekti që synon të forcojë demokracinë vendore 
dhe rrisë aktivizimin qytetar në drejtim të 
mirëqeverisjes lokale, organizoi në bashkëpunim me 
grantmarrës të LevizAlbania dhe anëtarët e konsor-
ciumit të projektit 14 aktivitete të shpërndara në 9 
qytete në 6 ditë prej 31 Majit deri më 5 Qershor. 

Secila prej ditëve të “Javës së Demokracisë 
Vendore” trajtoi çështje dhe tematika në fokusin e 
të cilave ishte roli qytetar dhe i shoqërisë civile. 
Ditët tematike synuan të sjellin për publikun dhe 
audiencën e targetuar çështje si: vullnetarizmi, 
financat vendore dhe shërbimet,  angazhimi qytetar, 
fuqizimi i të rinjve, mjedisi i përbashkët dhe në ditën 
përmbyllëse të “Javës së Demokracisë Vendore”, 
LevizAlbania bashkë me grantmarrës e qytetarë 
zhvilluan aktivitetin “Jep shembullin tënd”, një 
aksion pastrimi në zonën e Lumit Mat. 

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0 çeli sipa-
rin e “Javës së Demokracisë Vendore”. Përmes 
mbështetjes nëpërmjet projekteve strategjike të 
LevizAlbania, organizata “Përtej Barrierave” zhvilloi 
konferencën e parë kombëtare mbi vullnetarizmin, 
një tryeze e cila synoi dhe ia doli të ngrinte 
diskutimin dhe debatin mbi përfshirjen e vullnetar-
izmit në komunitet dhe përfitimet që i sjell 
shoqërisë kjo ndërthurje, dhe se si mund të nxitet 
më tej vullnetarizmi në Shqipëri. më tej vullnetarizmi në Shqipëri. 

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, anëtar i 
konsorciumit të LevizAlbania, zhvilloi sipas traditës 
konferencën vjetore mbi financat vendore në të cilin 
u prezantua fillimisht raporti vjetor i parave publike 
të menaxhuara nga njësitë e qeverisjes vendore. 
Autonomia vendore është një element kyç i decen-
tralizimit, prandaj sa më e madhe të jetë kjo 
autonomi aq më e mirë është. Me një panel 
ekspertësh e teknikësh të qeverisjes vendore dhe 
çështjeve financiare, konferenca e Co-PLAN preku 
gjithashtu efektin e pandemisë në vitin financiar 
vendor 2020. 

Në po të njëjtën ditë tre organizata që kanë zbatuar 
projektet e mbështetura nga LevizAlbania u trans-
feruan në qytetin e Gramshit, ku u zhvillua diskutimi i 
hapur me publikun mbi “Buxhetin e Bashkisë 
Gramsh, rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes 
aktive  të tyre”. Instituti AGENDA, Euro Partners 
Development dhe Instituti i Kërkimeve Urbane sollën 
për publikun dhe qytetarët e Gramshit informacione 
dhe të dhëna mbi përparësitë kryesore të buxhetit 
2021 për Bashkinë Gramsh, transparencën e treguar 
nga bashkia në proceset konsultuese për buxhetin si 
dhe monitorimin e shërbimeve publike të ofruara 
prej saj. 
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Në ditën e tretë fjalën e kishin ata, aktivistët e 
shoqërisë civile, indivdët dhe grupet informale. 
“Word Fair” ose panairi i fjalës ishte aktiviteti i ideuar 
nga LevizAlbania dedikuar shembujve konstruktiv që 
kanë sjellë ndryshimin e prekshëm për komunitetet e 
tyre, por për mbi të gjitha për angazhimin qytetar si 
detyrim për të kontribuar për komunitetin dhe bërë 
bashkë zërin qytetar. Panairi i Fjalës u zhvillua në 
Tiranë pranë “Parkut Rinia”, duke synuar vendosjen e 
kontaktit dhe komunikimit drejtpërdrejt me qytet-
arët, proces që njohu regres gjatë periudhës së 
pandemisë por edhe për shkak të shumëllojshmërisë 
së formave të komunikimit modern. Panairi Fjalës ia 
doli që të tërhiqte vëmendjen e qytetarëve dhe kalim-
tarëve të thjeshtë në zonën e Parkut Rinia. Historitë 
personale, impakti që ka sjellë tek aktivistët zbatimi i 
nismave në terren, nevoja për më shumë aktivizëm 
dhe komunikimin me njëri-tjetrin ishin disa nga 
historitë e treguara në panairin e fjalës së aktivistëve. historitë e treguara në panairin e fjalës së aktivistëve. 

Dita katërt e “Javës së Demokracisë Vendore” iu dedi-
kua “fuqizimit të të rinjve”. Me aktivitete të shtrira në 
Cërrik, Lezhë dhe Elbasan. Dita e të rinjve kulmoi me 
aktivitetin e organizuar nga Parterët Shqipëri për 
Ndryshim dhe Zhvillim “Youth Speak UP”. I mbajtur në 
Kalanë e Elbasanit, akiviteti i veçantë vendosi në 
qendër të rinjtë dhe nevojën e tyre për të folur dhe 
ngritur për të “levizur për ndryshimin”. ngritur për të “levizur për ndryshimin”. 

Mjedisi ynë i përbashkët ishte tematika e ditës së 
pestë të “Javës së Demokracisë Vendore 2021”. 
Tre aktivitete të vendosura në pjesën veriore të 
vendit, Shkodër, të organizuara nga “Gratë Arti-
zane në Vaun e Dejsë”, “Organizata GO2” dhe 
“Forumi i Liqenit të Shkodrës”, arritën që ta 
kthenin mjedisin dhe kontributin e qytetarëve 
dhe aktivistëve në mbrojtje të tij në qendër të 
vëmendjes së aktiviteteve publike. Kultivimi i 
kulturës dhe edukimi i brezave të rinj përmes 
formave inovative në mbrojtje të mjedisit mbetet 
një nevojë e domosdoshme, kontributi për të 
cilën nuk duhet kursyer. “Dita e Krimbit të 
Mëndafshit”  dhe hapja ekspozitës fotografike 
nga Forumi “Liqeni i Shkodrës” ishin aktivitetet e 
veçanta të kësaj dite. 

Ndryshe nga vitet e mëprashme, “Java e 
Demokracisë Vendore 2021” nuk u zhvillua në 
pesë ditë por në gjashtë. Ditën e fundit LevizAl-
bania ia dedikoi mjedisit dhe mbrojtjes së tij. 
Një aktivitetet i ideuar tërësisht nga projekti i 
Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bash-
këpunim SDC, i cili u bazua në modelin “JEP 
SHEMBULLIN TËND”. Stafi i LevizAlbania dhe 
shumë të rinj e të reja që iu përgjigjën thirrjes së 
LevizAlbania, u bashkuan në aksionin e pastrimit 
në zonën e “Lumit Mat” si dhe aktivitetit për 
promovimin e turizmit në këtë zonë historike të 
vendit tonë. Aktiviteti u vendos pranë “Urës së 
Zogut” ku dhjetra të rinj u angazhuan dhe pas-
truan ambJentin si dhe u bënë pjesë e turit me 
kanoe për të njohur pasuritë natyrore dhe 
potencialet turistike të kësaj zonë. 



LevizAlbania i është dedikuar demokracisë vendore dhe në funksion të përmirësimit dhe fuqizimit të 
saj ka bërë bashkë aktorë të shoqërië civile, grupimet informale dhe individët. Përmes instrumen-
tave tradicionale dhe inovative të grantdhënies, LevizAlbania, ka angazhuar dhe mbështetur më 
shumë se 300 nisma të cilat kanë sjellë vit pas viti ndryshimin e prekshëm për komunitetet dhe zonat 
ku janë zbatuar. Java e Demokracisë Vendore është momenti kulmor i prezantimit të këtyre nismave 
e arritjeve nga ata, aktorët e ndryshimit, motorët e aktivizimit dhe qytetarisë aktive, aktivistët. 

Java e Demokracisë Vendore ashtu si LevizAlbania, që është markë e njohur në mbarë vendin, është 
moment që i dedikohet qytetarëve, aktivizimit, demokracisë, transparencës, rritjes së përgje- 
gjshmërisë prej të zgjedhurve vendor, e për mbi të gjitha rolit të qytetarëve aktiv  në forcimin e 
demokracisë vendore. 
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 VULLNETARIZMI 1.0
Mbi 100 përfaqësues të institucioneve publike 
qendore dhe vendore, përfaqësues të shoqërisë 
civile, organizata ndërkombëtare, menaxherë 
projektesh, vullnetarë, mësues dhe pedagogë, të 
rinj, nxënës dhe studentë, qytetarë, ekspertë të 
fushave të lidhura drejtëpërdrejtë me vullnetar-
izmin etj., u bënë bashkë në eventin më të madh të 
vullnetarizmit për vitin 2021. 

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0, orga-
nizuar në datën 31 Maj në Tiranë nga Përtej Barrier-
ave, Projekte Vullnetare Ndërkombëtare dhe 
Qendra Progres dhe Zhvillim, si pjesë e projektit 
Vullnetarizmi PikëAL, kishte si qëllim të sillte të 
gjithë aktorët kyc në një tryezë për të krijuar një 
platformë kombëtare diskutimi dhe konsultimi mbi 
vullnetarizmin, duke nxitur bashkëpunimin ndërsek-
torial, përmirësimin e terrenit ligjor dhe social të 
vullnetarizmit në vend dhe të nxisë frymën e bash-
këunimit mes sektorit të ofruesve të vullnetarizmit. 

Znj. Ana Mullanji Drejtoreshë Ekzekutive e Përtej 
Barrierave në fjalën e saj të hapjes e vuri theksin tek 
pengesat e krijuara nga Ligji 45/2016 Për Vullnetar-
izmin. Në këtë aspekt ajo tha: “Ligji 45, i miratuar ne 
2016 nuk u konsultua me organizatat me eksperi-
encë dhe ekspertizë ne fushën e vullnetarizmit, po 
ashtu dhe aktet nën ligjore të dala në 2018 dhe 
2019. Miratimi i këtij ligji i cili synonte nxitjen dhe 
rregullimit e vullnetarizmit, në të vërtetë shkaktoi 
një stanjacion duke dhënë një efekt totalisht të 
kundërt nga ai i pritur!. Ligji u bë barriere dhe ato 
organizata që punonin me vullnetarë pothuajse e 
pushuan fare aktivitetin e tyre në këtë aspekte. Për 
të bërë të mundur rregllimin e një mjedisi mundë-
sues të vullnetarizmit ajo shtoi se ka një nevojë 
urgjente për mirë koordinim dhe bashkëpunim ndër 
institucional dhe ndër sektorial me të gjithë aktorët 
kyc, duke i bërë kështu dhe një thirrjet të hapur 
institucioneve prezente në nisjen e këtij diskutimi 
dhe procesi të përbashkët.”. 

Znj. Dajna Sorense, Zëvendës Ministër i Financave 
dhe Ekonomisë u shpreh se “Fatkeqësisht vullnetar-
izmi është trajtuar si një cështje periferike në pjesën 
e diskutimeve nga vendimmarrësit gjatë 3-4 viteve 
të fundit dhe kjo është hera e parë që kjo cështje 
diskutohet me aktorët kryesorë në një tavolinë ku 
unë marr pjesë. Znj. Sorensen vazhdoi duke theksu-
ar se informacioni që ajo ka marrë mbi cfarë është 
bërë me vullnetarizmin në tre vitet e fundit, figuron 
shumë i kufizuar  duke u  limituar vetëm me aprovi-
min e tre akteve nën-ligjore që lidhen me ligjin e 
vullnetarizmit. “Deri më tani nuk ekziston asnjë 
informacion tjetër përsa i përket numrit të organiza-
tave apo vullnetarëve të regjistruar. Në këtë aspekte 
mendoj se ka vend për të parë qoftë kuadrin ligjor 
apo atë nën ligjor për zbatimin e Ligjit Për Vulllneta-
rizmin, Ka hapësirë për të përmirësuar jo vetëm 
kuadrin ligjor por dhe procedurat e zbatimit pranë 
institucioneve”. 
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 VULLNETARIZMI 1.0
E ftuar në hapjen e konferencës ishte dhe 
Zëvendës Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
znj. Bora Muzhaqi theksoi se pasi është njohur 
me të dhënat dhe gjetjet e Studimit Kombëtar 
“Vullnetarizmi në Shqipëri”, ku thuhet se 77% e 
të anketuarve kanë një dëshirë të mirëfilltë për 
vullnetarizëm por nga ana tjetër studime të 
mëparshme tregojnë se në vitin 2018 vetëm 
17% pohojnë se janë angazhuar vullnetarisht, 
kjo tregon që ne të gjithë po bëjmë dicka gabim. 
Ajo theksi se kjo është një përgjegjësi e ndarë 
mes të gjithëve dhe se të rinjtë kanë një mung-
esë informacioni se si ata mund të angazhohen 
dhe të japin kontributin e tyre vullnetar. 

Znj.Erisa Lame, Oficere e Programit për Çështjet 
Politike dhe Demokracinë në Ambasadën 
Zvicerane u shpreh se është një lajm i mirë që 
“Java e Demokracisë Vendore” nis me një aktivi-
tet ku trajtohet një temë kaq e rëndësishme sa 
vullnetarizmit. Qytetarët kanë të drejtë të jenë 
kërkues kundrejt qeverisë së tyre por nga ana 
tjetër ata kanë mundësinë për të qenë 
pjesëmarrës dhe duhet të jenë qytetarë aktiv 
për të kontribuar në komunitetin e tyre në 
forma nga më të ndryshmet. Të dhënat tregojnë 
se ka një dëshirë për kontribut nga qytetarët 
dhe një nevoje për një rregullim të këtij eko-
sistemi që ky kontribut të jetë sa më pozitiv. 
Studimi juaj tregon qartë që ka nj nevoje 
bashrendimi dhe koordinimi ndaj unë shpresoj 
që ky e stmja është vetëm pikënisja dhe pse jo 
pas një viti ne të mblidhemi sërisht për të disku-
tuar përmirësimet dhë rezultatet më konkrete 
të kësaj nisme”. 

Z. Erton Kashta -Drejtor Ekzekutiv i LëvizAlbania  
e nisi fjalën e tij përshëndetëse duke rikujtuar 
një aksion vullnetar në lagje gjatë viteve 92 për 
të theksuar se vullnetarizmi në fakt është një 
çështje dëshire dhe nuk duhet ta shohim si një 
veprim të detyruar. “Edhe pse para viteve 90 
vullnetarizmi shihej si detyrim, ne të tjerët kemi 
të gjithë shansin që ta perceptojmë atë si dicka 
që bëhet me dëshirë. Ky diskutim nuk ka nisur 
sot, por sot ne duhet ta kanalizojmë në mënyrën 
e duhur dhe të gjejmë elementët nxitës që të 
rinjtë sidomos por jo vetëm ata, të mund të 
angazhohen. Një ndër qëllimet e Lëviz Albania 
është dhe angazhimi qytetar. Pëtej gjithe 
projekteve që punojnë me institucionet për të 
përmirësuar struktura që janë shumë të rëndë-
sishme, një element i rëndësishëm sidomos në 
shoqërinë shqiptare është dhe aktivizmi qytetar, 
angazhimi dhe të qenit përgjegjës për jetën 
tonë. Ne duhet ta ndjejmë që kontribuojmë, që 
vendosim, që kemi zë në procese të ndryshme 
dhe vullnetarizmi është një nga këto elementë. 
Java e Demokracisë Vendore është po ashtu një 
mundësi që ne përdorim për ta bërë më të duk-
shëm anagazhimin qytetar dhe  kontributin e 
individëve, grupeve informale dhe organizatave 
të shoqërisë civile në rritjen e efektivitetit të 
pjesëmarrjes së qytetarëve”.

Më pas eventi vazhdoi me prezantimin e gjet-
jeve kryesore të studimit “Vullnetarizmi në 
Shqipëri”. Znj. Oltiana Rama, një ndër autoret e 
këtij studimi prezantoi për pjesëmarrësit qëllim-
in dhe gjetjet kryesore të studimit duke e vënë 
theksin tek ato të cilat japin një panoramë të 
qartë të situatës aktuale dhe perceptimit qytet-
ar mbi vullnetarizmin në Shqipëri. Ky studim 
është kryer gjatë fillimit të vitit 2021, përmes 
një ankete online me 1104 të anketuar mbi 15 
vjec në 12 qarqe të Shqipërise; 16 fokus grupeve 
me 115 pjesëmarrës nga sektori i ofruesve të 
vullnetarizmit dhe 17 intervistave të strukturu-
ara me institucionet qendrore, vendore dhe 
shoqëria civile. 
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92% e të anketuarve e shohin vullnetarizmin si faktor në rritjen e socializimit, krijimin e 
kontakteve me njerëz të rinj; rritjen e vetëbesimit; përmirësimin e aftësive të të komuni-
kuarit si dhe përfitimin e eksperiencave dhe aftësive praktike. 

88% e tyre besojnë se vullnetarizmi gjithashtu nxit të menduarin kritik; përmirëson shën-
detin psikologjik, ndikon në rritjen personale, njohjen më të mirë të vetvetes dhe vetëpërm-
bushje. 

77% e të anketuarve besojnë se kontributi vullnetar është shumë i nevojshëm.

44% e të rinjve të moshës 18-29 vjeç nuk kanë aspak informacion se ku të drejtohen.

Grupmosha e cila ka njohuri në lidhje me institucionet ku mund të drejtohen për vullnetar-
izëm është grupmosha 30-45 vjeç (70%).  

41%  e qytetarëve nuk kanë njohuri në lidhje me institucionet apo mundësitë që mund të 
ekzistojnë për të dhënë kontributin e tyre vullnetar.  

69 % kanë patur të paktën një eksperiencë vullnetare 

31 % nuk ka patur eksperiencë vullentare të mëparshme 

2/3 e qytetarëve të anketuar nuk kanë informacion mbi Ligjin për Vullnetarizmit dhe një 
shumicë prej 87% e tyre nuk janë në dijeni që ekziston një Librezë Vullnetari. 

Rreth 80% e ofruesve të vullnetarizmit nuk kanë informacion rreth Ligjit.

27.9 % e tyre mendojnë se rol kyç në nxitjen e vullnetarizmit luajnë vetë individët, ndërsa 

22.6 % mendojnë se janë organizatat e shoqërisë civile që duhet ta nxisin dhe 22.5 % 
mendon se është pushteti vendor nxitësi. Si aktorë të tjerë renditet pushtetit qendror me 
15.4% dhe media me 11.6 %. 

Disa nga të dhënat interesante të Studimit tregojnë se: 



Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organiz-
oi konferencën vjetore Forumi i Financave Publike 
Vendore ku u pasqyruan zhvillimet financiare të 61 
bashkive në Shqipëri gjatë vitit 2020 gjatë “Javës së 
Demokracisë Vendore 2021“. 

Sipas këtij raporti, rezulton se gjatë vitit 2020 bash-
kitë në Shqipëri shënuan rritje në kahun e të ardhu-
rave duke patur shumë mjete financiare në dispozi-
cion për të ushtruar funksionet dhe kompetencat 
për të cilat ato janë përgjegjëse. Të ardhurat e 
mbledhura nga burimet e veta vendore vlerësohet 
të jenë ndikuar negativisht në vijim të fatkeqësive 
natyrore duke shënuar rënie vjetore. Ky raport vjen 
si pjesë e 24 raporteve të tjera të publikuara nga 
Co-PLAN mbi performancen e pushtetit vendor.
 

Dr. Merita Toska, eksperte e Co-PLAN, prezantoi në 
mënyrë të detajuar Status Raportin e Financave 
Publike Vendore 2020 duke sjellë një pasqyrë të 
plotë të menaxhimit financiar publik në nivel 
vendor, nën presionin e situatave të fatkeqësive 
natyrore të tërmeteve të fund vitit 2019 dhe pande-
misë COVID-19. 

Panelistët z.Fran Brahimi, nga Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë z.Elton Haxhi Ish zv. Minsitër e 
Financave dhe Ekonomisë, z.Agron Haxhimali, nga 
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë,, znj. Adelina 
Farrici, nga Shoqata për Autonominë Vendore dhe 
eksperti për ekonominë z.Pano Soko si diskutuan 
më mbi gjetjet faktorët ndikues në burimet financ-
iare të bashkive dhe sfidat me të cilat u përballën 
gjatë vitit 2020. 

Forumi i Financave Publike Vendore u zhvillua në 
kuadër të #JDV2021 të Leviz Albania projektit te 
Agjencise Zvicerane per Zhvillim dhe Bashkepunim 
SDC.

Sipas këtij raporti, rezulton se gjatë vitit 2020 bash-
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Tre projekte të mbështetura nga LevizAlbania 
kryqëzohen në Bashkinë e Gramshit në lidhje me 
efektshmërinë dhe pjesëmarrjen qytetare në buxhe-
tin e bashkisë.  

Cilat janë këto projekte: 

Qytetarët në 61 bashki shprehën përparësitë e tyre 
kryesore për buxhetin e vitit 2021 përmes plat-
formës buxhetim.al të nisur nga Instituti Agenda. 

A u morën parasysh këto përparësi? Buxheti i vitit 
2021 për 10 bashki u përkthye në një gjuhë më të 
kuptueshme nga Euro Partners Development për ta 
bërë atë më transparent dhe më të arritshëm për 
qytetarët. 

A janë qytetarët më të vetëdijshëm? Tre shërbime 
publike vendore u monitoruan nga grupe qytetarësh 
të mbështetur nga Instituti i Kërkimeve Urbane në 7 
bashki të Qarkut Elbasan.

Aktiviteti i zhvilluar në qytetin e Gramshit synoi dhe 
ja doli të nxisë dialogun e hapur midis qytetarëve 
dhe të zgjedhurve vendorë. Të pranishëm në këtë 
aktivitet ishin banorw e qytetarw tw Gramshit, 
Kryetari i Bashkisë së Gramshit Z. Klodjan Taçe, 
anetarë të Këshillit Bashkiak, aktorë të shoqërisë 
civile, përfaqësuesit e Ambasadës Zvicerane, Znj. 
Chantal Nicod dhe Znj. Erisa Lame, Drejtori Ekzekutiv 
i LevizAlbania Z. Erton Kashta, etj.

Në kuadër të Javës së Demokracisë Vendore 2021 të 
organizuar nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, u zhvillua 
diskutimi i hapur me qytetarët mbi “Buxhetin e Bash-
kisë Gramsh, rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes 
aktive  të tyre”. 

Projektet e mbështetura nga LevizAlbania që kanë 
targetuar bashkinë e Gramshit prezantuan për pub-
likun gjetjet dhe rezultatet e nisamve të tyre. “Insti-
tuti Agenda” prezantoi të dhënat statistikore mbi 
angazhimin e qytetarëve në platformën buxhe-
timi.al, brenda të cilës ata kanë shprehur preferen-
cat dhe kërkesat e tyre direkte mbi prioritetet e 
buxhtetit të bashkisë. 

“Euro Partners Development” prezantoi në gjuhë të 
thjeshtëzuar buxhetin e Bashkisë Gramsh për vitin 
2020, prezantim që u pasua nga një video e shkurtër 
informative pikërisht mbi zbërthimin e buxhetit të 
bashkisë për këtë qytetet, duke e prezantuar atë në 
mënyrë sa më të kuptueshme për qytetarët. 

“Instituti i Kërkimeve Urbane” përpos prezantimit të 
gjetjteve të montorimit të shëbrimeve të ofruara 
nga Bashkia Gramsh gjatë 2020, i drejtoi disa pyetje 
konkrete qytetarëve mbi raportin që ata kanë me 
bashkinë, politikat dhe shëbrimet e saj. 

Autonomia fiskale është një element kryesor për një 
decentralizim real, sa më e lartë të jetë, aq më mirë 
është. Duke qenë më afër qytetarëve, njësitë e 
qeverisjes vendore kanë një avantazh krahasuar me 
nivelet e tjera të qeverisjes, e cila u mundëson atyre 
që të adresojnë më mirë nevojat e qytetarëve 
përmes investimeve dhe përmes ofrimit të shërbi-
meve lokale. 

Përveç burimeve të mjaftueshme financiare për të 
ushtruar funksionet e saj, qeveritë vendore dhe 
qytetarët duhet të përfshihen vazhdimisht në dialog 
mbi vendimmarrjen dhe të sigurojnë llogaridhënie 
dhe kjo është e mirëpërcaktuar në një kornizë ligjore 
dhe institucionale gjithnjë e më e favorshme e 
mundësuar nga Reforma Territoriale-Administrative. 
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Në Ditën Botërore të Mjedisit, në kuadër të Javës së 
Demokracisë Vendore 2021 organizatat "Rrjeti 
Barazi në Vendimarrje" dhe "Forumi Liqeni i Shko-
drës”, nga pika turistike e Shirokës apeluan për një 
vëmendje më të madhe në mbrojtje të mjedisit të 
përbashkët natyror në Lumin Buna dhe Liqenin e 
Shkodrës. Si pjesë e nismës “Fol për ata që heshtin”, 
një grup të rinjsh për dy muaj monitoruan ndotjet 
në Lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës duke sjellë, 
përmes një ekspozite fotografike, dëshmi të 
shkallës së ndotjeve që shkaktohen nga veprimtaria 
njerëzore.

“Në fakt, na bëri shumë përshtypje, ngaqë nuk e 
kishim vëzhguar pasi e shikojmë si një zonë shumë 
të bukur për shetitje, por kuptuam që ishte shumë e 
ndotur nga ujërat e zeza që derdhen nga ne dhe nga 
mbetjet”, thotë një studente.

Pedagogja Djana Bejko, eksperte në fushën e mje-
disit, thotë se shkalla e ndotjes nga derdhja e 
ujërave të zeza është problematike dhe me ndikim 
në shëndetin e banorëve dhe ekosistemin e zonës 
së mbrojtur të Lumit Buna dhe Liqenit të Shkodrës.

“Një gangrenë, një kërcënim jo vetëm për ekosiste-
min, por edhe për shëndetin e popullatës jo vetëm 
të qytetit të Shkodrës, por edhe më tej. Sepse ujërat 
janë të lëvizshëm dhe cilësia e ujërave sipër-
faqësore jo vetëm që është përkeqësuar, por 
tashmë është përkeqësuar edhe cilësia e ushqimit, 
të cilin ne e marrim nga këto ekosisteme”, thotë ajo.

Nisma e të rinjve dhe shoqërisë civile në Shkodër 
është mbështetur nga organizata “Leviz Albania”. 
Zëvendesdrejtori i projekti, Elvin Gjevori i pranishëm 
në kët aktivitet u shpreh se nxitja e të rinjve për të 
monitoruar dhe studiuar mjedisin përcjell sinjale të 
rëndësishme për autoritetet vendore dhe qendrore, 
për nevojën e hartimit të politikave më efikase në 
fushën e mbrojtjes së mjedisit natyror.

“Mbi 25 përqind të aplikimeve ose një në katër, që 
vijnë në “Leviz Albania”, vijnë për çështje mjedis-
ore. Kjo do të thotë se qytetarët janë të vetëdijshëm 
për problematikat që ka mjedisi. Ne i kemi dhënë 
një mbështetje të jashtëzakonshme në tërë 
Shqipërinë, sidomos komuniteteve të vogla, që janë 
jasht qendrës, dhe që jetën e kanë të lidhur me 
natyrën, me mjedisin. Ato janë më të ndjeshëm”, 
thotë zoti Elvin Gjevori.

Sipas pedagoges Bejko, mjedisi natyror në Shqipëri 
vazhdon të jetë i kërcënur si nga përdorimi pa kriter 
i pesticideve, ndotja e ajrit, por edhe hedhja e mbe-
turinave dhe ujrave të zeza në lumej, liqene dhe 
vijën bregdetare, ç’ka sjell ndikim të drejtpërdrejtë 
jo vetëm në mjedisin natyror, por edhe në shënde-
tin e popullatës.
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Java e Demokracisë Vendore 2021 nuk mund të mbyllej ndryshe përveçse duke dhënë shembullin në vetë të parë. 
Stafi i LevizAlbania dhe dhjetra të rinj e të reja i‘u bashkuan thirrjes që projekti shpalli që në krye të Javës së 
Demokracisë Vendore. 

Lumi Mat i cili ndodhet midis Lezhës dhe Kurbinit duket se e ka humbur vëmendjen e nevojshme të autoriteteve 
vendore për ta ruajtur, pastruar dhe promovuar si një potencial turistik për këtë zonë.  Për të kthyer këtë vëmendje, 
LevizAlbania ka mbështetur në Thirrjen 7 për aplikime nismën individuale të ideuar nga Besnik Hidri, banor i kësaj 
zone, mësues dhe aktivist, i cili po përpiqet të promovojë vlerat historike dhe turistike të Lumit Mat. Falë 
mbështetjes së Leviz Albania, ai ka nisur zbatimin e projektit me titull “Ruajtja dhe kthimi në zonë turistike të lumit 
Mat”. Në kuadër të kësaj iniciative u ndërmor një aksion pastrimi në brigjet e këtij lumi, si dhe u zhvilluan lundrime 
me kanoe. Kësaj iniciative iu bashkuan aktivistë të shoqërisë civile, autoritete vendore, nxënës, mësues e banorë të 
zonave përreth.  

Erton Kashta, Drejtor Ekzekutiv i  Leviz Albania, thotë se synimi kryesor i kësaj iniciative është që komunitetit të jetë 
aktiv për të bashkëpunuar me Qeverisjen Vendore për shërbime më të mira. “Iniciativa e sotme është në kuadër të 
Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit. Ne si pjesëtarë të Leviz Albania jemi këtu sot në breg të lumit Mat në afërsi të Urës 
së Zogut, që të japim një shembull personal, për të nxitur të gjithë qytetarët që të jenë aktiv, të angazhohen në punë 
që i shërbejnë komunitetit. E dyta jemi këtu për të promovuar dhe vlerat turistike që ka kjo zonë. Vlerat që lidhen 
me urën e Zogut, por dhe me traditat e zonës përreth. Vetë lumi si një burim natyror mund të ofrojë mundësi për 
zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Synimi ynë kryesor është që komuniteti të jetë aktiv, dhe 
përmes këtij shembulli që ne po japim, do i ftonim të gjithë qytetarët që të jenë aktivë, jo vetëm në mbrojtjen e 
mjedisit dhe burimeve ujore, por edhe të qenurit aktivë në jetën e tyre të përditshme për të kërkuar dhe bash-
këpunuar me Njësitë Vendore për shërbime më të mira”, thotë z. Kashta.

Vullnetarët që iu bashkuan kësaj nisme  shprehen se mbrojtja dhe zhvillimi i këtij lumi është në të mirë të të gjithë 
zonës. “Iniciativa të tilla për mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore janë mjaft të rëndësishme. Ne jemi bash-
kuar me kënaqësi kësaj nisme dhe u bëjmë thirrje të rinjve të tjerë që të na ndihmojnë, pasi mendojmë se mund t’i 
kthejmë lavdinë e dikurshme këtij aseti mjaft të rëndësishëm ujor për zonën dhe gjithë vendin”, thotë Angjelina 
Mikaj, nxënëse vullnetare.  I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe administratori i Njësisë Administrative Shënkoll 
Gjergj Malshi, i cili garantoi mbështetje për iniciativa të tilla, duke shtuar se qeveria shqiptare do të zbatoje një 
projekt, i cili do t’ia ndryshojë pamjen këtij lumi. 

Aksioni pastrimit i organizuar nga LevizAlbania synon të kthehet në një traditë e përvitshme e projektit që mbështet 
kauzat qytetare që sjellin përmirësim të jetës komuniatare dhe qytetare përmes aksioneve konkrete, ndërgjegjë-
simit, vullnetarizmit dhe aktivizmit. Ne dham shembullin tonë dhe do të vijomë të kontribuojmë për një mjedis sa 
më të pastër, qytetari aktive dhe demokraci vendore. 
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