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LevizAlbania synon forcimin dhe përmirësimin e demokracisë vendore në Shqipëri përmes mbështetjes 

së shoqërisë civile dhe individëve. LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare: "Fondacioni Shoqëria e 

Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN, Instituti për 

Zhvillimin e Habitatit". 

 

LevizAlbania, nëpërmjet Granteve Strategjike, mbështet krijimin e një mjedisi mundësues për forcimin 

e aktorëve të shoqërisë civile, formalë dhe jo-formalë, dhe rritjen e angazhimit qytetar me qëllim 

institucionalizimin e llogaridhënies dhe qeverisjes pjesëmarrëse në nivel vendor.   

 

LevizAlbania fton organizatat jofitimprurëse (OJF) të aplikojnë në Thirrjen Nr. 4 për Aplikime, Grante 

Strategjike ‘Pjesëmarrja dhe Vullnetarizmi Rinor në Nivel Vendor’ me qëllim: rritjen e pjesëmarrjes dhe 

vullnetarizmit rinor në nivel vendor si instrument për qytetari të angazhuar dhe zhvillim më të 

qëndrueshëm.   

 

Të interesuarit ftohen të aplikojnë në drejtimet e mëposhtme: 

 

Drejtimi 1: Formësimi i Karrierës Përmes Pjesëmarrjes në Komunitet (1 grant); 

 

Drejtimi 2:  (Ri)jetëzimi i Qendrave Rinore (1 grant); 

 

Drejtimi 3: Aktivizëm Përmes Vullnetarizmit (1 grant); 

 

Drejtimi 4: Rrjeti Vendor i Studentëve të Shkëlqyer (1 grant); 

 

Drejtimi 5: Zotërimi i Vlerave Mjedisore (1 grant). 

 

 

Këto drejtime synojnë mundësimin e lidershipit strategjik për të: (i) identifikuar, pilotuar dhe 

konsoliduar instrumente të pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor dhe (ii) shpërndarë modelet e zbatuara 

njohuritë e përftuara. 
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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 Nr. 3 për 

Aplikime, 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.  

KUJDES! 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 ndryshime sistemike në cilësinë e 

demokracisë vendore në Shqipëri. Grantet strategjike synojnë të ndikojnë në politika në nivel vendor 

dhe agjendën kombëtare për ndryshime dhe përmirësime në strategji, akte normative, udhëzime, 

përqasje etj., të cilat përmirësojnë demokracinë vendore and forcojnë angazhimin qytetar.    

 

Projekt propozimet në Thirrjen Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike duhet të fuqizojnë rrjetet dhe 

koalicionet ekzistuese ose mundësojnë rrjete dhe koalicione të reja për të ndërmarrë nisma me rezultate 

të prekshme nëpërmjet advokimit strategjik dhe angazhimit të qëndrueshëm qytetar bazuar në 

rrjetëzim dhe koalicione tematike.    

 

Projekt propozimet në Thirrjen Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike duhet të zbatojnë qasje advokuese 

përfshirëse të bazuara në të dhëna/prova, analiza të thelluara dhe zbatimin/pilotimin e modeleve të reja 

të angazhimin qytetar cilat mundësojnë arritjen e rezultateve të prekshme nëpërmjet ndërveprimit 

midis qytearëve dhe qeverisjes vendore.     
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3. Qëllimi dhe Objektivat e Thirrjes  

 

Alienimi1 (tjetërsimi) i të rinjve - reflektuar në mosangazhim në komunitet, shkollim apo punë - është 

problem thelbësor për shumicën e shoqërive në tranzicion. Aktualisht në Shqipëri 1 në 4 të rinj nuk 

është as në punë, as në shkollë e as në kurse trajnimi profesional.2 Kombinimi i apatisë dhe mungesës 

së strukturave që mundësojnë pjesëmarrjen e të rinjve ka ngurtësuar një realitet në të cilin të rinjtë as 

nuk angazhohen dhe as nuk ndihmohen majftueshëm ta bëjnë këtë. Po aq shqetësues është fakti se 

Shqipëria po përjeton edhe plakjen më të shpejtë në rajon dhe ndër më të shpejtat në kontinent.3 

Tërësia e këtyre zhvillimeve – tkurrja e popullsisë rinore, apatia dhe aftësimi i pamjaftueshëm - përbën 

një nga sfidat strukturore kryesore të Shqipërisë, pasi alienimi (tjetërsimi) rinor është pararendës i 

apatisë sociale gjatë gjithë jetës dhe pengues i zhvillimit të qëndrueshëm.    

LevizAlbania beson se aktivizmi dhe vullnetarizmi, veçanërisht për të rinjtë që nuk janë as në arsim dhe 

as në punësim, është thelbësor për rritjen e kapitalit të tyre shoqëror dhe zhvillimit të qëndrueshëm 

komunitar. Përmbushja e këtij vizioni mund të arrihet, ndër të tjera, përmes ndërhyrjeve që fokusohen 

në mundësimin e pjesëmarrjes rinore, aftësimin e tyre përmes nismave konkrete, si dhe krijimin e 

strukturave mbështetëse që ushqejnë gatishmërinë e të rinjve për përkatësi. Prandaj, për të krijuar një 

mjedis mundësues për pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor, LevizAlbania do të mbështesë ndërhyrjet e 

mëposhtme:  

 

Drejtimi 1: Formësimi i Karrierës Përmes Pjesëmarrjes në Komunitet (1 grant); 

 

Drejtimi 2:  (Ri)jetëzimi i Qendrave Rinore (1 grant); 

 

Drejtimi 3: Aktivizëm Përmes Vullnetarizmit (1 grant); 

 

Drejtimi 4: Rrjeti Vendor i Studentëve të Shkëlqyer (1 grant); 

 

Drejtimi 5: Zotërimi i Vlerave Mjedisore (1 grant). 

 

 
1 Për qëllimet e kësaj thirrje, alienimi do të kuptohet si ndjesia e shkëputjes/largimit të qytetarëve/individëve nga vlerat, 

besimet, normat dhe praktikat shoqërore/komunitare.  
2 Banka Botërore, 2021. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=AL  
3 Zëri i Amerikës, 2020. https://www.zeriamerikes.com/a/5549705.html  

 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS?locations=AL
https://www.zeriamerikes.com/a/5549705.html
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Qëllimi kryesor i drejtimeve të mësipërme është rritja e pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor në nivel vendor 

si instrument për të mundësuar qytetari aktive dhe zhvillim më të qëndrueshëm. 

 

Në tërësi, objektivat e ndërhyrjeve janë: 1) ndërtimi i modeleve mbështetëse për përfshirjen dhe 

aftësimin rinor, 2) pilotimi i instrumenteve konkrete që mundësojnë aftësimin dhe angazhimin rinor, 3) 

rritja e nismave dhe pjesëmarrjes rinore në nivel vendor dhe 4) shpërndarja e strukturuar e modeleve 

të zbatuara dhe njohurive të përftuara.       

  

LevizAlbania pret rezultatet e mëposhtme nga Thirrja Nr. 4 për Aplikime ‘Pjesëmarrja dhe Vullnetarizmi 

Rinor në Nivel Vendor’: 

• Krijimi i modeleve dhe mekanizmave të përsëritshëm për pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor në 

komunitetet ku ato jetojnë;  

• Pilotimi i instrumenteve konkretë dhe inovator për pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor; 

• Rritje e pjesëmarrjes rinore në komunitetet ku pilotohen ndërhyrjet;  

• Rritje e aftësive sociale dhe profesionale rinore në komunitetet ku pilotohen  ndërhyrjet;  

• Shpërndarja e modeleve dhe njohurive të përfituara nga pilotimi me aktorë të tjerë për të 

mundësuar zbatimin e tyre në masë.   

Organizatat e interesuara duhet të ndërmarrin veprime inovatore dhe konkrete për mundësimin e 

pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor në nivel vendor. Organizatat e interesuara duhet të:  

 

• Demonstrojnë eksperiencë dhe njohuri të thella mbi përfshirjen rinore në nivel vendor;  

• Prezantojnë qasje konkrete dhe inovative për zbatimin e modeleve dhe instrumenteve të 

përfshirjes rinore në nivel vendor;    

• Krijojnë dhe zbatojnë mekanizma të replikueshëm (përsëritshëm) që mundësojnë rritjen e 

përfshirjes dhe aftësimit rinor në nivel vendor;  

• Demonstrojnë aftësi për të koordinuar aktivitete të njëkohshme midis aktorëve të ndryshëm në 

nivel vendor dhe/ose qendror;   

• Ndërmarrin aktivitete të strukturuara për përhapjen e modeleve të zbatuara dhe njohurive të 

përftuara.    

 

4. Arsyetimi  

Në Shqipëri, sipas projeksioneve të INSTAT – edhe në skenarin më pozitiv – deri në 2031 pritet që grup-

mosha e të rinjve nën 25 vjeç të tkurret me të paktën 12.6%. Në nivel vendor, deri në 2026 kjo tkurrje 
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do të jetë edhe më konsiderueshme për disa bashki si Berat (19%), Dibër (23.9%), Elbasan (18%), Fier 

(20.6%), Gjirokastër (23.3%) dhe Kukës (22%).4  

Kjo tkurrje e fortë e popullsisë rinore sjell një sërë pasojash negative për komunitetet vendore, si në 

planin ekonomik ashtu edhe atë social. Po aq e rëndësishme, të rinjtë e ‘mbetur pas’ rrezikojnë të 

mbeten ‘peng’ i komuniteteve në plakje e sipër në të cilat as nuk duan të qëndrojnë e as nuk mund të 

largohen. Kjo shtresë e popullsisë rinore – kryesisht në zona periferike – nuk është as në punë e as në 

arsim, i mungojnë aftësitë e nevojshme që kërkohen nga tregu i punës, nuk angazhohet në jetën 

komunitare dhe si rrjedhojë rrezikon të ngurtësohet në një grup të përjashtuar nga jeta social-

ekonomike e vendit.  

Qartësisht ka nevojë për lidership strategjik për mbështetjen e pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor në nivel 

vendor në Shqipëri. LevizAlbania është platforma ideale për ta mundësuar këtë lidership duke 

mbështetur ndërhyrje të cilat: (i) krijojnë modele për pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor që mund të 

zbatohen në komunitete/bashki të ndryshme në Shqipëri dhe (ii) pilotojnë instrumente konkret që 

mundësojnë pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor në nivel vendor.  

Të pesta ndërhyrjet që do të mbështeten nga LevizAlbania, pavarësisht pikënisjeve dhe përqasjeve të 

ndryshme, në tërësi synojnë krijimin e modeleve për mundësimin e pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor, si 

dhe pilotimin e instrumenteve konkret për zbatimin e tyre. Specifikisht, ndërhyrja e parë mbështet 

rrjetëzimin dhe pjesëmarrjen e nxënësve të arsimit të mesëm e të lartë në veprimtari komunitare për 

t’i mundësuar zbulimin dhe kultivimin e talenteve dhe ‘identitetit profesional’. Ndërhyrja e dytë synon 

pilotimin dhe më pas përhapjen e modeleve për (ri)jetëzimin e qendrave rinore, transformimin e tyre 

në nyje ndërlidhëse dhe përvetësimi të kulturës pjesëmarrëse. Ndërhyrja e tretë, e fokusuar më shumë 

në veprim direkt, synon mundësimin e veprimeve vullnetare – të vogla dhe konkrete – që forcojnë 

lidhjen e të rinjve me komunitetin ku ato jetojnë. Ndërhyrja e katërt synon mundësimin e përfshirjes së 

‘diasporës lokale’ në zhvillimin e vendlindjes si instrument për të tejkaluar mungesat e burimeve 

njerëzore e për të thyer qarkun vicioz të varfërisë dhe largimit. Ndërhyrja e pestë dhe e fundit synon 

(ri)ndërtimin e marrëdhënieve të të rinjve me natyrën duke u fokusuar në ripërtëritjen e atyre 

elementëve të identiteteve shoqërore në nivel vendor që mundësojnë një qasje më ambientaliste.      

Së bashku, këto ndërhyrje synojnë krijimin, pilotimin dhe më pas përhapjen e mekanizmave për 

pjesëmarrjen dhe aftësimin rinor si instrument për mundësimin e qytetarisë aktive, lidhjeve organike 

me komunitetin dhe zhvillim më të qëndrueshëm. Këto ndërhyrje të marra së bashku kanë potencialin 

 
4  Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 2021. 

https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/349  

 

 

 

https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/349


  
  Udhëzues i Thirrjes Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike 

         ‘Pjesëmarrja dhe Vullnetarizmi Rinor në Nivel Vendor’ 

7  

  

të ofrojnë një ‘udhërrëfyes’ për angazhimin e rinisë dhe vendosjen e premisave për qytetari më aktive 

e zhvillim më të qëndrueshëm komunitar.         

 

DREJTIMI 1:  FORMËSIMI I KARRIERËS PËRMES PJESËMARRJES NË KOMUNITET (1 GRANT); 

Pjesëmarrja e të rinjve në jetën/hapësirën shoqërore në fazat e hershme të krijimit të identitetit social 

dhe zbulimit të talenteve, i mundëson atyre një vetë-vlerësim organik të preferencave dhe aftësive, 

krijimin e lidhjeve horizontale me bashkëmoshatarët, të mësuarit duke ndërmarrë aktivitete të 

dobishme për komunitetin, krijimin e lidhjeve të qëndrueshme me komunitetin dhe ul gjasat për sjellje 

antisociale dhe alienim (tjetërsim) nga shoqëria. Prandaj mundësimi i angazhimit rinor në komunitet që 

herët në jetë është vendimtar për krijimin e një rinie pjesëmarrëse, të aftë dhe reaguese ndaj 

argumenteve të bazuara mbi fakte. Pjesëmarrja komunitare e të rinjve si e mirë në vetvete për krijimin e 

një qytetarie aktive dhe si e mirë instrumentale për aftësimin profesional përbën thelbin e kësaj 

ndërhyrje.    

 

Ky drejtim synon krijimin e mjedisit mbështetës për të rinjtë në arsimin e mesëm e të lartë përmes 

angazhimit komunitar për të vendosur lidhje të qëndrueshme me bashkësitë ku ato jetojnë duke 

zbuluar, dhe formësuar/kultivuar aftësitë dhe talentet e tyre. Kjo përqasje merr vlerë të shtuar për 

komunitetet periferike të Shqipërisë me popullsi rinore në rënie, mungesë të modeleve pozitive për të 

ndjekur dhe jetë sociale të vakët. Kjo ndërhyrje duhet të krijojë dhe pilotojë modele të pjesëmarrjes 

rinore të cilat pasurojnë jetën shoqërore, forcojnë lidhjet komunitare dhe i mundësojnë të rinjve të 

njohin veten, zbulojnë/kultivojnë talentet dhe krijojnë lidhje shoqërore të cilat rrisin gjasat që ato jo 

vetëm të mos largohen, por të jenë kontribues aktivë në komunitetet ku jetojnë.   

  

Kjo ndërhyrje pritet të ndërmarrë, por jo të kufizohet në, disa nga veprimet e mëposhtme:  

 

i. Krijimi i modeleve për mundësimin e pjesëmarrjes rinore në komunitete të prekuara nga 

ulja e popullsisë rinore dhe apatia sociale: 

 

1. Mbështetje për krijimin/forcimin e klubeve tematike për nxënësit në arsimin e mesëm 

e të lartë:   

a. Ndërmarrja e aktiviteteve konkrete që mundësojnë krijimin e lidhjeve të 

qëndrueshme horizontale midis të rinjve dhe zhvillimin/zbulimin e aftësive dhe 

talenteve të tyre. 

2. Këshillim akademik dhe profesional:  

a. Këshillimi (peer counseling) nga të studentët e shkëlqyer vendorë që janë në 

universitet apo në profesion;  
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b. Ndërmarrja e veprimtarive vullnetare që i mundësojnë nxënësve të përmirësojnë 

komunitetin dhe ‘zbulojnë’ aftësitë/talentet e tyre.   

 

3. Mundësimi i krijimit/forcimit të organizatave alumni:   

a. Ndërmarrja e veprimtarive që rrjetëzojnë nxënësit me shkollat dhe brezat 

paraardhës për të inkurajuar ndërlidhshmërinë dhe përgjegjësinë sociale.   

 

ii. Shpërndarja e modelit të zbatuar dhe njohurive të përfituara me pushtetin vendor dhe 

aktorë të tjerë për të mundësuar zbatimin e tyre më gjerësisht.   

 

Tërësia e veprimtarive/përqasjes së mësipërme duhet reflektuar në projekt-propozime të cilat 

mundësojnë pilotimin e modeleve të pjesëmarrjes dhe aftësimit rinor dhe shpërndarjen e strukturuar të 

njohurive të përfituara me aktorët e interesuar.  

 

DREJTIMI 2: (RI)JETËZIMI I QENDRAVE RINORE (1 GRANT) 

Riformatimi i hartës administrative në 2015 dhe miratimi i Ligjit për Rininë në 2019 ndikuan edhe 

infrastrukturën fizike dhe institucionale të dedikuar për të rinjtë. Bashkitë e riorganizuara, sidomos ato 

periferike me mundësi të kufizuara dhe popullsi rinore në tkurrje, kanë hasur vështirësi të krijojnë 

struktura dhe programe funksionale për angazhimin e të rinjve, si instrument për aftësimin e tyre dhe 

përçimin e vlerave të qëndrueshme qytetare. Mungesa e burimeve, njohurive dhe fokusit në politikat 

rinore në nivel vendor ka penguar krijimin e një mjedisi mundësues për përfshirjen e të rinjve, qoftë në 

çështje që kanë të bëjnë me qeverisjen, apo aktivitete të tjera që synojnë nxitjen e angazhimit dhe 

zhvillimit profesional. Në kushtet e tkurrjes së popullsisë rinore, emigracioni dhe ulja e lindshmërisë dhe 

apatisë rinore, sidomos në zonat larg Tiranës, është e domosdoshme të (ri)jetëzohen qendrat rinore (aty 

ku ekzistojnë) e të transformohen në ‘nyje sociale’ që pajisin të rinjtë me kulturë pjesëmarrëse dhe 

aftësi.   

Qëllimi kryesor i këtij drejtimi është krijimi i një mjedisi mundësues për transformimin e qendrave rinore 

vendore në nyje ndërlidhëse të të rinjve me komunitetin, institucionet, dhe aktorë të tjerë për t’i 

mundësuar atyre përftimin e aftësive sociale dhe teknike. Specifikisht, ndërhyrja synon krijimin dhe 

pilotimin e modeleve dhe instrumenteve konkret e të përsëritshëm për transformimin e qendrave rinore 

në ‘nyje sociale’ që mundësojnë ndërlidhshmëri duke mundësuar më shumë aftësim dhe pjesëmarrje 

rinore në komunitetet ku ato jetojnë.  
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Kjo ndërhyrje pritet të ndërmarrë, por jo të kufizohet në, disa nga veprimet e mëposhtme:  

 

i. Transformimi i qendrave ekzistuese rinore vendore në ‘nyje sociale’ që mundësojnë 

pjesëmarrjen dhe aftësimin e të rinjve: 

a. Modernizim i kurrikulave dhe zgjerim i kurseve në qendrat rinore;    

b. Rrjetëzimi i qendrave rinore për ndërmarrjen e nismave të përbashkëta;  

c. Mundësimi dhe mbështetja e klubeve rinore/studentore të bazuar në aftësi dhe 

interesa dhe ndërlidhja e tyre me qendrat rinore;    

ii. Shpërndarja e modelit të zbatuar dhe njohurive të përfituara me pushtetin vendor dhe 

aktorë të tjerë për të mundësuar zbatimin e tyre më gjerësisht.   

 

Tërësia e veprimtarive/përqasjes së mësipërme duhet reflektuar në projekt-propozime të cilat 

mundësojnë pilotimin e modeleve të jetësimit të qendrave rinore dhe shpërndarjen e strukturuar të 

njohurive të përfituara me aktorët e interesuar.   

 

DREJTIMI 3: AKTIVIZËM PËRMES VULLNETARIZMIT (1 GRANT) 

Mbi 70% e të rinjve shqiptar5 shprehen të gatshëm për vullnetarizëm, por nuk kanë informacion se si të 

angazhohen dhe, sidomos jashtë Tiranës dhe qendrave urbane, ata kanë eksperiencë të kufizuar. 

Mosshfrytëzimi i gatishmërisë së të rinjve për vullnetarizëm dëmton krijimin e rinisë pjesëmarrëse dhe 

lidhjeve të qëndrueshme me komunitetin. Kësisoj, fokusi kryesor i kësaj ndërhyrje është mundësimi i 

vullnetarizmit rinor në nivel vendor si mjet për forcimin e aktivizmit dhe lidhjes së tyre me komunitetin 

ku ata jetojnë.   

Qëllimi kryesor i këtij drejtimi – bazuar në parimin e "të mësuarit duke bërë" – është krijimi i një mjedisi 

mundësues për vullnetarizëm të strukturuar rinor në nivel vendor. Specifikisht, ndërhyrja synon krijimin 

dhe pilotimin e modeleve dhe instrumenteve që lehtësojnë vullnetarizmin rinor, si e mirë në vetvete 

dhe si e mirë instrumentale e cila i mundëson të rinjve të lidhen me komunitetin, të zbulojnë talentet 

dhe të forcojnë gatishmërinë për përkatësi.  

Kjo ndërhyrje pritet të ndërmarrë, por jo të kufizohet në, disa nga veprimet e mëposhtme:  

 

i. Mundësimi i vullnetarizmit rinor në zona me shërbime e mundësi të kufizuara për:   

1. Ndërtimin e modeleve mundësues të vullnetarizmit rinor në nivel vendor;   

2. Pilotimin e instrumenteve për mundësimin dhe rritjen e vullnetarizmit rinor në nivel 

vendor: 

 
5 Studimi i kryer në 2021 nga Përtej Barrierave për LevizAlbania në kuadër të Grantit Strategjik VullnetarizmiPikëAL.  
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a. Ndërmarrja e veprimeve konkrete vullnetare;  

3. Bashkëpunim me dhe rrjetëzim të klubeve rinore për vullnetarizmin rinor;   

4. Ndërmarrjen e fushatave ndërgjegjësuese për vullnetarizmin duke përfshirë edhe mediat 

vendore:   

a. Bashkëpunim me shkollat për të përfshirë temat dhe trajnimet e vullnetarizmit 

në modulet lëndore me zgjedhje;   

ii. Shpërndarja e modelit dhe njohurive të përfituara me pushtetin vendor dhe aktorë të tjerë 

për të mundësuar zbatimin e tyre më gjerësisht.   

 

Tërësia e veprimtarive/përqasjes së mësipërme duhet reflektuar në projekt-propozime të cilat 

mundësojnë pilotimin e modeleve të vullnetarizmit rinor në nivel vendor dhe shpërndarjen e strukturuar 

të njohurive të përfituara me aktorët e interesuar.  

 

DREJTIMI 4: RRJETI VENDOR I STUDENTËVE TË SHKËLQYER (1 GRANT) 

Shumica e bashkive, si pasojë e zhvendosjeve demografike përgjatë 30 viteve, brenda e jashtë 

Shqipërisë, vuajnë nga mungesa e theksuar e burimeve njerëzore e cila pengon zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe pjesëmarrjen qytetare. Ndërsa e/migrantët, pasi largohen, është e vështirë të 

rikthehen me kohë të plotë në komunitetet e origjinës, ata mbeten të ndjeshëm ndaj zhvillimeve në 

vendlindje. Po aq e rëndësishme, ata janë të hapur ndaj mekanizmave fleksibël që u lejojnë të 

kontribuojnë me kohë të pjesshme në vendin e origjinës.6 Ekziston një vullnet i mirë i qytetarëve të 

larguar nga vendet e tyre të origjinës për të dhënë një lloj kontributi në zhvillimin e komunitetit që kanë 

lënë pas. Fatkeqësisht, në Shqipëri mungojnë nisma të strukturuara për ‘orientimin’ e këtij vullneti dhe 

‘shfrytëzimin’ e diasporës për zhvillimin në nivel vendor.    

Bazuar në sa më sipër, qëllimi kryesor i këtij drejtimi është të krijojë, pilotojë dhe shpërndajë një model 

për angazhimin e studentëve të shkëlqyer që nuk janë kthyer në vendlindje – si pjesë e diasporës vendore 

– në zhvillimin e komunitetit të origjinës. Ndër të tjera, ndërhyrja duhet të mundësojë krijimin e një rrjeti 

(jo-formal) profesionistësh që lobojnë në emër të vendlindjes së tyre, ndihmojnë në përçimin e 

njohurive dhe aksesit duke tejkaluar ndarjen qendër/periferi dhe pasurojnë hapësirën qytetare vendore 

duke rritur potencialin për më shumë aktivizëm qytetar.    

Kjo ndërhyrje pritet të ndërmarrë, por jo të kufizohet në, disa nga veprimet e mëposhtme:  

 

 

 
6 Gemi E. dhe Triandafyllidou, A. 2021. Rethinking Migration and Return in Southeastern Europe Albanian Mobilities to 

and from Italy and Greece. Routledge. 
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i. Mundësimi i angazhimit të diasporës vendore:    

a. Hartografimi i diasporës vendore; 

i. Identifikimi i studentëve të shkëlqyer vendor; 

b. Organizimi i rrjetit vendor të studentëve të shkëlqyer;   

c. Studimi i nevojave të tregut vendor të punës dhe identifikimi i hapësirave për angazhimin 

e diasporës vendore;      

ii. Krijimi i modeleve të ‘brain gain’ (kthimi i trurit) vendor për angazhimin e studentëve të 

shkëlqyer vendor që punojnë larg vendlindjes:   

b. Pilotimi i modelit të ‘brain gain’ (kthimi i trurit) vendor’.  

iii. Shpërndarja e modelit të pilotuar dhe njohurive të përfituara me pushtetin vendor dhe 

aktorë të tjerë për të mundësuar zbatimin e tyre më gjerësisht.   

 

Tërësia e veprimtarive/përqasjes së mësipërme duhet reflektuar në projekt-propozime të cilat 

mundësojnë pilotimin e modeleve të angazhimit të studentëve të shkëlqyer në zhvillimin e komuniteteve 

të origjinës dhe shpërndarjen e strukturuar të njohurive të përfituara me aktorët e interesuar.  

 

DREJTIMI 5: ZOTËRIMI I VLERAVE MJEDISORE (1 GRANT) 

Kapitali shoqëror dhe sidomos zotërimi i vlerave mjedisore kërkojnë breza për tu ndërtuar, por mund të 

shkërmoqen lehtësisht. Për shkak të zhvendosjeve masive demografike, të brendshme dhe të jashtme, 

kapitali shoqëror i Shqipërisë dhe veçanërisht zotërimi i vlerave mjedisore janë dobësuar ndjeshëm. Ky 

fenomen është reflektuar në marrëdhënien abuzive dhe shkatërruese me mjedisin natyror që i ka dhënë 

jetë një cikli vicioz të abuzimit dhe degradimit mjedisor me efekte të dëmshme për shumë komunitete 

anekënd Shqipërisë. Thyerja e këtij ‘qarku veskeq’ kërkon ripërtëritjen e kapitalit shoqëror e veçanërisht 

të vlerave mjedisore.  

Bazuar në sa më sipër, qëllimi kryesor i kësaj ndërhyrje është ripërtëritja e identiteteve dhe vlerave 

mjedisore vendore dhe përvetësimi i tyre nga të rinjtë për të krijuar një marrëdhënie më të qëndrueshme 

me natyrën. Në tërësi, ndërhyrja duhet të pilotojë modele dhe mekanizma konkrete të cilat mundësojnë 

krijimin e një përqasje të re komunitare në marrëdhënien me dhe ruajtjen e ambientit natyror në nivel 

vendor.  

Kjo ndërhyrje pritet të ndërmarrë, por jo të kufizohet në, disa nga veprimet e mëposhtme:  

 

i. Ripërtëritja e vlerave mjedisore në nivel vendor: 

a. Mbledhja e gojëdhënave dhe ‘zërave të të vjetërve’ (ose elementëve të tjerë 

etnografikë) mbi bashkëveprimin e komunitetit me natyrën: 

i. Gjurmimi i rrënjëve të marrëdhënies abuzive me ambientin natyror;  
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ii. Organizimi i aktiviteteve/festivaleve vendore me fokus natyrën dhe 

ndërgjegjësimin për fuqinë e komunitetit vendor.   

b. Bazuar në aktivitetet e mësipërme, krijimi dhe pilotimi i modeleve dhe instrumenteve, 

bazuar në specifikat mjedisore vendore, që mundësojnë një marrëdhënie më të 

qëndrueshme me ambientin në nivel vendor;     

c. Shpërndarja e modelit të pilotuar dhe njohurive të përfituara me pushtetin vendor dhe 

aktorë të tjerë për të mundësuar zbatimin e tyre më gjerësisht.   

 

Tërësia e veprimtarive/përqasjes së mësipërme duhet reflektuar në projekt-propozime të cilat 

mundësojnë pilotimin e modeleve të zotërimit të vlerave mjedisore në nivel vendor dhe shpërndarjen e 

strukturuar të njohurive të përfituara me aktorët e interesuar.  

5. Afati dhe mënyra e dorëzimit të aplikimeve:   

Thirrja Nr. 4 për Aplikime është e hapur nga data 1 Shtator, 2021 deri në datën 30 Shtator, 2021 (në 

orën 23:59).  

  

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   

  

6. Madhësia e granteve dhe afati i zbatimit  

 

• Afati maksimal i zbatimit të projektit është 18 muaj; 

• Kufiri maksimal i 1 (një) granti strategjik është 60,000 CHF;  

• Në Thirrjen për Aplikime lejohet aplikimi i OJF-ve me vetëm një projekt propozim.  
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7. Rregulla të Përgjithshme për Aplikimin dhe Informacion Shtesë   

  

7.1 Paketa e Aplikimit  

• Formulari i Projekt Propozimit. Të gjitha udhëzimet e nevojshme për të plotësuar Formularin e 

Projekt Propozimit të përfshihen në formatin word të vënë në dispozicion nga LevizAlbania.  

• 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, e 

detyrueshme dhe për OJF-të partnere pjesë e koalicionit.  

 

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 

 

7.2 Kush mund të aplikojë? 

Koalicionet e përbëra nga organizatat të cilat kanë:  

✓ Njohuri të thella dhe ekspertizë të provuar mbi krijimin dhe zbatimin e instrumentave të 

përfshirjes dhe aftësimit rinore në nivel vendor;   

✓ Eksperiencë të mëparshme të provuar në hartimin e studimeve, nxjerrjen e mësimeve, zbatimin 

e modeleve të suksesshme dhe përhapjen e njohurive të përftuara;  

✓ Eksperiencë të mëparshme në zhvillimin e shoqërisë civile, angazhimin qytetar dhe aktivizmin 

rinor në nivel vendor;  

✓ Eksperiencë pune të gjerë dhe të provuar në advokim, politika, fushata dhe menaxhim strategjik 

veçanërisht të lidhura me pjesëmarrjen dhe vullnetarizmin rinor në nivel vendor;  

✓ Eksperienca në realizimin e detyrave/projekteve të ngjashme konsiderohet vlerë e shtuar. 

 

7.3  Informacion Shtesë   

 

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: 
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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 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;   

  

 

8. Hapat e Thirrjes Nr. 4 për Aplikime 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 tyre.  

 

• Informimi dhe Aplikimi  

  

Gjatë periudhës që Thirrja Nr. 4 për Aplikime, 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, 

procedurat e Thirrjes, si dhe do t’i jepet përgjigje pyetjeve që kanë të interesuarit mbi Thirrjen Nr. 4 për 

Aplikime. Sesioni informues do të zhvillohet në 10 Shtator, 2021 ora 11.00. Sesioni do të zhvillohet 

përmes paltformës Zoom dhe për tu bërë pjesë e tij duhet të regjistroheni duke klikuar në këtë link: 
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KLIKON & REGJISTROHU NË SESIONIN INFORMUES ONLINE 

 

 Menjëherë pas regjistrimit në Zoom Webinar do t’ju dërgohen të kredencialet për të qenë pjesë e 

sesionit informues online dedikuar Thirrjes Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike ‘Pjesëmarrja dhe 

Vullnetarizmi Rinor në Nivel Vendor’.  

   

• 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 Nr. 4 për Aplikime sikurse 

dhe kriteret e aplikimit, sipas seksionit 7: 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 qëllimet e Thirrjes;  

- 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.  

 

9. 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.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcld-iqpz8pHdDEm5dz3GPWUW3H2BkBEx_F

