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Indeksi i shoqërisë civile për Shqipërinë: 
Nevoja & procesi
    Në dy dekadat e fundit shoqëria civile në Shqipëri ka shënuar progress të konsid-

eruashëm në lidhje me zhvillimin e vet dhe kontributin e ofruar në adresimin e sfidave të 

shoqërisë post-komuniste. Duke vështruar pas këtë process nga perspektiva e zhvillimit 

të shoqërisë civile, identifikimi i sfidave aktuale dhe të së ardhmes u imponua veçanër-

isht në vitet e fundit si një nevojë për t’iu përgjigjur më mire nevojave të shoqërisë dhe 

pritshmërive prej sektorit të tretë. INDEKSI I SHOQËRISË CIVILE (IShC) – një instrument 

vlerësimi dhe veprimi i zbatuar në nivel global nga organizatat e shoqërisë civile (OShC) 

me mbështetjen dhe nën udhëheqjen e CIVICUS (Johanesburg, Afrikë e Jugut) – ofron 

vlerësimin më gjithëpërfshirës deri më tani të shoqërisë civile shqiptare duke analizuar 

pesë dimensione themelore: ANGAZHIMI QYTETAR, NIVELI I ORGANIZIMIT, NDIKIMI, 

VLERAT dhe MJEDISI socio-politik e ekonomik.

     IShC në Shqipëri u zbatua nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) në 

periudhën Qershor 2009 – Qershor 2010, me mbështetjen financiare të UNDP Shqipëri 

dhe në bashkëpunim me CIVICUS. Projekti përfshiu mbi 200 OShC në nivel kombëtar, 

rreth 150 aktorë të sektorit publik e privat (institucione shtetërore, donatorë, media, bi-

znes, shoqëria akademike etj.) si edhe rreth 1.150 qytetarë, si pjesë e një kuadri kompleks 

aktivitetesh kërkimore, vlerësimi dhe konsultime – takime të Komitetit Këshillues të IShC, 

fokus grupe, raste studimore, sondazhe dhe një Konferencë kombëtare. Gjetjet, përfundi-

met dhe rekomandimet e hartuara përgjatë zbatimit të IShC janë artikuluar për publikun e 

gjerë nëpërmjet dy produkteve kryesore – Raporti analitik për Shqipërinë dhe ky dokument 

politikash – bazohen tek kontributi dhe pjesëmarrja aktive e shoqërisë civile dhe aktorëve 

të tjerë me rëndësi.

IDN,  KORRIK 2010

“Pikëpamjet e shprehura në këtë botim janë të autorëve dhe nuk 
përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e PNUD-it.”
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I. PËRMBLEDHJE

Shoqëria civile përherë e më shumë po shdërrohet në një actor 
të rëndësishëm në sistemet demokratike të qeverisjes në mbarë 

botën. E përkufizuar si “arena jashtë familjes, shtetit dhe tregut, e 
krijuar nga aksione individuale dhe kolektive, organizata dhe institu-
cione për të avancuar interesa të përbashkëta”, shoqëria civile është 
e destinuar të bashkëpunojë me të gjithë segmentet e një shoqërie të 
organizuar, duke marrë dhe përcjellë inpute tek procese dhe aktorë 
të ndryshëm. Nën një këndvështrim të fokusuar tek ndikimi, shoqëria 
civile në një shtet demokratik e gjen vetveten në një marrëdhënie 
komplekse me mjedisin e vet (shoqëria e organizuar: Angl “polity”), 
ku aktorët dhe proceset kanë një funksion të dyfishtë – si target i ndi-
kimit të dëshiruar nga shoqëria civile dhe njëherësh, edhe faktorë in-
fluencues për strukturën e veprimeve dhe formën e shoqërisë civile.

Analiza e këtij realiteti kompleks në Shqipëri ofron fakte që njohin 
kontributin e rëndësishëm të shoqërisë civile në informimin dhe in-
fluencimin e reformave dhe proceseve. Pavarësisht nivelit mesatar 
të zhvillimit të sektorit të tretë në vend – i karakterizuar nga burime 
njerëzore dhe ekspertizë mjaft të kualifikuar dhe struktura eficente – 
Raporti analitik i IShC identifikon disa probleme serioze në lidhje me 
marrëdhënien e shoqërisë civile me mjedisin socio-politik ku oper-
on, vlerat e mirëqeverisjes dhe përgjegjshmërisë. Shkaqet e këtyre 
shqetësimeve nuk mund të izolohen nën një dimension të vetëm dhe 
as mund të lidhen vetëm me aktorët e shoqërisë civile. Rrjedhimisht, 
Raporti i IShC dhe Dokumenti i Politikave sugjerojnë që rekoman-
dimet e hartuara në këtë proces nga shoqëria civile dhe aktorët e 
tjerë të bëhen pjesë e një kuadri më të plotë ndërhyrjesh që kërkon 
angazhimin për ndryshim të të gjithë aktorëve të interesuar – sho-
qëria civile, komuniteti i donatorëve, shteti, sektori privat, qytetarët 
dhe aktorët e tjerë të shoqërisë

1



NJË AXHENDË VEPRIMI PËR SHOQËRINË CIVILE
RRuga dRejt RRitjes së ndikimit dhe angazhimit qytetaR

II. SHOQËRIA CIVILE NË SHQIPËRI: 
NË KËRKIM TË QYTETARËVE DHE 
NDIKIMIT

ii.1. konteksti dhe sfidat
Thuajse dy dekada nga rënia e komunizmit shoqëria civile shqiptare manifeston karakteristikat 
e një sektori mesatarisht të zhvilluar i cili operon nën një mjedis relativisht mundësues, dhe i cili 
mbetet i përkushtuar ndaj vlerave e principeve demokratike, me struktura të brendshme funk-
sionale, potencial rrjetëzimi dhe burime njerëzore mjaft të kualifikuara. Gjithsesi, problematika e 
lidhur me aspektet e brendshme të shoqërisë civile dhe faktorët e jashtëm socio-politik ka çuar 
drejt një sektori të shkëputur prej kontekstit lokal, prioriteteve të qytetarëve dhe që ende lufton 
të adresojë ndikimin e munguar të saj. Indiferenca e përhapur e qytetarëve kundrejt shoqërisë 
civile apo përqasjes formale të aktorëve shtetërorë për të përfshirë sektorin e tretë nuk janë të 
vetmet arsye për të ndikimit të ulët. Përkundrazi, një mori faktorësh të ndërvarur të cilët burojnë 
nga përqasja dhe qëndrimet e aktorëve të ndryshëm, përfshirë OShC, kanë zbehur rolin dhe 
potencialin e shoqërisë civile.

Një shoqëri civile e udhëhequr drejt financimeve të donatorëve, me OShC kryesisht të mbështetu-
ra vetëm në projekte dhe që mbulojnë fusha e hapësira gjeografike për të cilat dhe vetëm për 
kohën gjatë së cilës ka financime, dhe mbi të gjitha – një shoqëri civile e cila shfaqet si “një ak-
tor efikas në promovimin e vendim marrjes demokratike, transparencës dhe përgjegjshmërisë 
së qeverisjes, por e cila është ende në mes të rrugës për ta praktikuar atë brenda sektorit” 
– përfaqësojnë disa prej shqetësimeve më të rëndësishme për shoqërinë civile në Shqipëri sot. 
Çështje të tjera që ndikojnë influencojnë ndjeshëm ndikimin e shoqërisë civile përfshijnë nivelin 
mesatar të dialogut dhe ndërveprimit me strukturat vendim marrëse e politikë bërëse, hendeku 
mes OShC dhe qytetarëve apo grupeve të interesit, si edhe mungesa e aftësisë për të imponuar 
një axhendë thellësisht lokale nga ana e shoqërisë civile. Së fundi, por jo për nga rëndësia, mje-
disi socio-politik – ku ndryshimi pozitiv i reformave të zgjatura anti korrupsion, të mirëqeverisjes, 
shteti ligjor etj. ende nuk është bërë i prekshëm – ka çuar jo vetëm në nivele të ulëta të besimit 
publik tek institucionet shtetërore, por edhe në skepticizëm ndaj përqasjeve përfshirëse të qever-
isjes dhe ndaj rolit të aktorëve jo-shtetërorë, përfshirë shoqërinë civile.
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ii.2. Pesë problemet kryesore të shoqërisë civile në shqipëri
Tendenca në rritje e një qëndrimi kritik ndaj vetes tek aktorët e shoqërisë civile në Shqipëri, prit-
shmëri më të larta për rolin e saj si edhe zhvendosja e fokusit të diskursit publik nga ajo se “çfarë 
duan donatorët” drejt “çfarë presin aktorët vendorë prej shoqërisë civile” përfaqësojnë shenja të 
qarta të maturisë së qëndrimit të aktorëve kryesorë të shoqërisë. Iniciativat e numërta që synojnë 
të ofrojnë një momentum dhe motivim të ri në ndërveprimet e shoqërisë civile me qytetarët, do-
natorët, sektorin privat dhe shtetin mundësojnë zhvillime pozitive në këtë kontekst. Gjithsesi, siç 
thekson edhe analiza e mëposhtme, shkaqet dhe pasojat e problemeve të identifikuara nuk janë 
të izoluara nën një kontekst të vetëm dhe ndikimi i tyre shpesh shtrihet tek një kuadër më i gjerë 
procesesh dhe aktorësh. Si rrjedhojë, çdo zgjidhje për këtë problematikë nuk do të ishte e plotë 
nëse nuk do të adresonte spektrin e plotë të shkaqeve dhe pasojave në tërësi.

aktiVizmi dhe PëRF-
shiRja qytetaRe në ini-
ciativat dhe organizatat e 
shoqërisë civile karakterizo-
hen nga nivele të larta indifer-
entizmi. Ndryshe nga ideal-
izmi i theksuar dhe optimizmi 
i viteve 1990 me përfshirje të 
gjerë qytetare, lëvizje studen-
tore, sindikaliste etj., interesi 
personal apo minimalisht prit-
shmëritë për përfitime të ndry-
shme përbëjnë sot një motivim 
më të theksuar për aktivizëm 
qytetar tek një pjesë e kon-
siderueshme e popullsisë. Kjo 
shpjegon diferencat e vogla 
mes angazhimit politik dhe atij 
social të qytetarëve. Gjithsesi, 
apatia e përhapur ndaj partive politike dhe mungesa e besimit tek institucionet shtetërore janë 
disa prej arsyeve përse edhe vetë aktivizmi politik mbetet një opsion vetëm për rreth 30% të 
qytetarëve (shih Fakte & Shifra 1). Ndikimi i këtij perceptimi është mjaft kompleks dhe shtrihet 
tek mungesa e besimit të qytetarëve tek sistemi i qeverisjes dhe tek një mendim i përgjithshëm 
se aktivizmi nuk mund të sjellë ndryshim pozitiv. Megjithatë, sektori i tretë nuk mund të justifikojë 

FAKTE & SHIFRA 1
  18.4% e qytetarëve janë anëtarë aktivë të org. sociale

  18.1% kryejnë punë vullnetare për org. sociale

  27.3% e qytetarëve janë anëtarë aktivë të org. politike

  29.9% kryejnë punë vullnetare për org. politike

  28.2% kanë marrë pjesë në aksione politike (peticion, bojcot,

    demonstrate etj.)

  Motivimi kryesor i qytetarëve për të marrë pjesë në aksionet e

    ShC janë vlerat e përbashkëta (44%) & interesi personal (31%)

  66% e qytetarëve i besojnë ShC & 34% JO

  56% e aktorëve të jashtëm besojnë se shumica e OShC nuk 

    janë transparente

  81.3% e aktorëve të jashtëm besojnë se OShC janë të afta të

    punojnë për interesa publike “deri diku”

  Partitë politike dhe sindikatat gëzojnë nivelin më të ulët të 

    besimit publik
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dështimin e vet duke fajësuar “qytetarin indifferent” apo “aktorët e korruptuar shtetërorë”. 
Qytetarët dhe sidomos aktorët e jashëm – përfaqësues të rretheve vendim marrëse e politikë 
bërëse, media, donatorët e shoqëria akademike – të cilët janë më shumë të informuar në 
lidhje me zhvillimet e shoqërisë civile (ShC), shfaqen skeptikë ndaj disa vlerave dhe princi-
peve themelore të mirëqeverisjes tek shoqëria civile. Përveç rreth 34% të qytetarëve që nuk 
i besojnë shoqërisë civile, shumica e aktorëve të jashtëm (56%) besojnë se shumica e OshC 
nuk janë transparente. Një gjetje surprizuese e raportit ka të bëjë me faktin se një numër i 
konsiderueshëm i OshC janë kritikë ndaj vetes në këtë kontekst.

VLeRat: Transparenca 
dhe përgjegjshmëria, 
principet bazë të prak-
tikave të mirëqeverisjes 
janë çështjet më të 
mprehta të strukturave 
të shoqërisë civile ak-
tualisht. Raporti anali-
tik i IShC identifikon 
gjithashtu edhe prob-
leme të tjera – nivelet 
e njëjta të intolerancës 
tek qytetarët anëtarë 
dhe jo-anëtarë të ShC 
ndaj grupeve të caktu-
ara si homoseksualët, 
Romët, të prekurit nga 
HIV / AIDS. Një shoqëri 
civile që shfaqet si ak-

tor efikas në promovimin e demokraci dhe mirëqeverisjes, por i cili ende nuk i praktikon këto 
vlera së brendshmi, shënon një nga gjetjet më të rëndësishme të raportit për Shqipërinë. 
Predominimi i OShC jo të bazuara në anëtarësi duket se e ka dobësuar disi praktikimin e 
vendimmarrjes përfshirëse tek shoqëria civile ndërsa bordet mbikqyrëse shfaqen si struktura 
formale, pa ndonjë rol në kërkesën për përgjegjshmëri dhe transparencë të sektorit të tretë. 
Shih Fakte & Shifra 2.

Përgjegjshmëri e transparencë ndaj donatorit dhe autoriteteve shtetërore, duket se dominon 
sensin e përfaqësuesve të OShC në lidhje me mirëqeverisjen kur bëhet fjalë për shoqërinë 
civile. Megjithatë, qëndrimi vet-kritik në rritje dhe diskursi publik intensiv mbi legjitimitetin 

FAKTE & SHIFRA 2
  Vendimet në OShC merren nga drejtues të emëruar (27.6%), 

bord i emëruar (27.6%) ose bord i zgjedhur (19.5%)

  Tek vetëm 8% e OShC vendimet merren nga anëtarët (6.9%) 

ose stafi (1.1%)

  42.1% of OShC refuzojnë të japin një burim public për informa-

cionin financiar të tyre

  Mbi 75% e OShC nuk e mohojnë ekzistencën e rasteve kor-

ruptive tek ShC

  Rastet e korrupsionit tek ShC janë të shpeshta (26.7%) ose 

shumë të shpeshta (11.6%) sipas përfaqësuesve të OShC

  Rastet e korrupsionit kanë të bëjnë kryesisht me keqmenax-

himin e fondeve (48.2%) 

  Vlerat të konsoliduara të ShC: mundësitë e barabarta për bur-

rat e gratë, paqja&anti-violenca

  S’ka dallime mes qytetarëve anëtarë & jo-anëtarë në intolerancën 

ndaj grupeve si homoseksualë, të prekur nga HIV/AIDS, Romë.
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e shoqërisë civile, përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve dhe nevojën për një shoqëri civile të 
bazuar thellësisht në kontekstin lokal (në vend të axhendës së donatorëve) ofrojnë kushte të 
përshtatshme për të nxitur ndryshimin. Duke njohur kontributin e disa iniciativave të qever-
isë në këtë kontekst, si karta e shoqërisë civile, përfaqësues të sektorit të tretë dhe aktorë 
të tjerë theksojnë nevojën për një proces të hapur e gjithpërfshirës për të hartuar akte të 
veçanta ligjore që rregullojnë çështjet financiare dhe të taksimit për shoqërinë civile.

Legjislacioni financiar 
dhe taksimi përbëjnë 
vetëm një aspect (mjaft 
të rëndësishëm për 
pavarësinë) e marrëd-
hënies “shtet-shO-
qëRi CiViLe”. Duke 
qenë një nga fokuset 
kryesore të aksioneve 
të ShC, përqasja dhe 
qëndrimi i Shtetit ndaj 
sektorit të tretë përbën 
një factor kushtëzues 
për ndikimin tek dhe 
marrëdhënia me aktorët 
e tjerë në shoqëri, dhe 
më gjerë, me mjedisin 
në të cilin operon. Siç 
vërehet edhe nga “Fak-
te & Shifra 3”, dialogu 
dhe shkëbimet mes 
të dy aktorëve mbetet 
në nivele të ulëta sipas 
OShC dhe aktorëve të 
jashtëm. Pavarësisht 
mendimit mbizotërues se kuadri ligjor mbi ShC është përgjithësisht mundësues, të gjithë 
bien dakord se nevojiten përmirësime të legjislacionit aktual madje edhe akte ligjore shtesë 
për të rregulluar marrëdhënien shtet-shoqëri civile në mënyrë që kontributi i iniciativave civile 
të bëhen më shumë i absorbueshëm. Gjithsesi, përmirësimet ligjore të vetme nuk mund të 
sjellin një zgjidhje finale. Kufizimet apo ndërhyrjet ilegjitime të shtetit tek aksionet e ShC, dia-
logu i munguar, qëndrimet bashkëpunuese të institucioneve shtetërore apo përqasja formale 

FAKTE & SHIFRA 3 
Aktorët e jashtëm

  ShC ka ndërveprim efektiv me pushtetin lokal (76.7%), BE 
(63%) & pushteti qendror (53.6%)

  ShC ka ndërveprim inefektiv me Gjyqësorin (55.6%), Biznesin 
(44.4%) & Parlamentin (40.7%)

  Dialog me qytetarët (16.6%) & partneritet me institucione 
ndërkombëtare (15.6%) janë 2 faktorët kryesorë për legjitimitet 

të OShC. 

OShC
  Dy faktorët kryesorë për legjitimitet: “përfaqësim i grupeve so-

ciale/interesit” (17.2%) & “Advokim për të drejta/politika” (15.6%). 
Dialog me qytetarët & partneritet me inst. ndërkombëtare qën-
drojnë tek 7% dhe 3.3% respektivisht.

  Për 53% kuadri ligjor mbi ShC është relativisht / plotësisht 
mundësues. Për 38.8% mjaft kufizues

  24.1% e OShC kanë hasur kufizime / sulme ilegjitime nga 
qeveria qendrore / lokale

  Raste të ndërhyrjes së shtetit në aksione të ShC ndodhin ndon-
jëherë (50.6%) ose shpesh (12.6%); & kurrë sipas 5.7%

  Dialogu “Shtet-ShC” nuk ekziston (4.7%) ose është i kufizuar 

(55.8%). Për 5.8% është i zhvilluar & dinamik
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ndaj konsultimit me dhe përfshirjes së shoqërisë civile përbëjnë çështje zgjidhja e të cilave 
qëndron kryesisht tek ndryshimi i mentalitetit (tek aktorët shtetërorë) më shumë sesa tek ligjet 
e reja. Krijimi i një marrëdhënieje partneriteti, dhe jo varësie, është hapi i parë që duhet shqyr-
tuar nga të dy aktorët.

Elementët që mundësoj-
në një bazë të fortë për 
qëndRueshmëRinë 
e sektorit të tretë, ak-
sionet dhe ndikimin e 
tij përbëjnë gjithashtu 
faktorë të rëndësishëm 
për forcimin e pozi-
tave të sektorit në për-
balljen me presionet e 
ndryshme që synojnë 
minimizimin e rolit të 
tij. Studimi i IShC kon-
firmon shqetësimin e 
përsëritur se shoqëria 
civile mbetet një sektor 
i udhëhequr nga dona-
torët kurse aksionet e tij 
mbeten të kushtëzuara nga projektet. Një përqasje e tillë (nga OShC) ka rezultuar me një sek-
tor të fragmentarizuar nga pikpamja e tematikave gje shtrirjes gjeografike që mbulon. Përveç 
dallimeve të theksuara mes OShC në Tiranë dhe atyre jashtë kryeqytetit, sektori civil është 
thuajse inekzistent në zonat rurale (shih Fakte & Shifra 4). Duke pasur parasysh rëndësinë 
e perceptuar nga ana e OShC të prioriteteve të donatorëve dhe shkeputjen e sektorit prej 
qytetarëve dhe prioriteteve lokale, aksionet e shoqërisë civile shfaqen të përqëndruara në ato 
tematika / zona për të cilat ka financime. Gjithashtu, kultura e pazhvilluar filantropike në vend, 
mungesa e vëmendjes së OShC për diversifikimin e financimeve dhe mbizotërimi i financi-
meve afatshkurtra hedhin dyshime serioze mbi qëndrueshmërinë e burimeve njerëzore dhe 
ndikimit të shoqërisë civile. Siç theksojnë edhe mjaft drejtues të OShC (Konferencë Kom-
bëtare, Korrik 2010) shqetësimi kryesor për shumë organizata në fund të zbatimit të projektit 
nuk është gjithmonë vlerësimi i impaktit por financimi për projekte të tjera. Për më tepërm 
duke qenë plotësisht të varuar prej financimit të projekteve, kohëzgjatja mesatare e të cilave 
është më pak se një vit, është vështirë të drejtosh OShC drejt një përqasje të orientuar prej 
ndikimit dhe rezultatit.

FAKTE & SHIFRA 4
  Vetëm 16.1% e OShC kanë bazë solide burimesh njerëzore

  Dy komunitetet më të izoluara e nën-përfaqësuara janë ato ru-

rale & grupet e margjinalizuara sipas, respektivisht 70% dhe 47% 

e OShC

  Financuesët kryesorë në 5 vitet e ardhshme sipas OShC: do-

natorë të huaj jo-BE (57%), Qeveria (17.8%), biznesi (10%), BE 

(7.8%). Nën 7% të OShC listojnë burime alternative si – kuota e 

anëtarësisë, shërbimet & donacione individuale.

  75.3% e OShC i konsiderojnë mjaft të rëndësishme për ax-

hendën e tyre prioritetet e donatorëve. Më pak se gjysma i kon-

siderojnë të tilla prioritetet e “grupeve të interesit” (48.8%) ose 

“grupeve të margjinalizuara” (41.2%)

  Për 72% të OshC, ShC ka qenë “disi e suksesshme” në influ-

encimin e prioriteteve të donatorëve të huaj

  Mungesa e financimeve alternative & kohëzgjatja e financimeve 

aktuale ndikon negativisht tek qëndrueshmëria & ndikimi i OShC
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ndikimi i shoqërisë 
civile mbetet i frag-
mentarizuar nga pik-
pamja e tematikës dhe 
shtrirjes gjeografike, si 
edhe i kufizuar, sipas 
OShC dhe aktorëve të 
jashtëm. Iniciativat për 
përmirësimin e trans-
parencës së qeverisjes 
– një nga prioritetet e 
mirë-koordinuara dhe 
të financuara nga do-
natorët e huaj – kanë 
shënuar ndikimin më të 
lartë dhe të prekshëm të 
shoqërisë civile. Ndry-
she nga përfaqësuesit e 
OShC, aktorët e jashtëm 
shohin ndikim të vogël 
të ShC në çështjet so-
ciale dhe në politikë 
bërje (shih Fakte & shi-
fra 5). Pesë problemet 
kryesore të analizuara 
më sipër – ANGAZHIMI 
QYTETAR, VLERAT, 
QËNDRUESHMËRIA 
dhe marrëdhënia SHTET-SHOQËRI CIVILE – në mënyrë logjike sugjerojnë një ndikim të ulët 
të sektorit civil në vend. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh nivelin e dobët të dialogut dhe 
konsultimeve më aktorët e tjerë të shoqërisë, edhe ky ndikim i arritur në këto vite mund të vi-
het nën pikëpyetje, sidomos nga këndvështrimi i mëposhtëm. Më saktë, në një mjedis socio-
politik ku aktorët kryesorë, përfshirë edhe ShC, ndajnë të njëjtin vlerësim – për një sektor të 
udhëhequr prej donatorëve, të shkëputur prej kontekstit lokal dhe grupeve të interesit, të aftë 
për të promovuar por jo për të praktikuar qeverisje demokratike dhe përfshirëse – atëherë 
ndikimi i arritur duket se përbën një vlerë të shtuar në prioritetet “e imponuara nga jashtë” 
por jo domosdoshmërisht një vlerë për një axhendë të vërtetë lokale. Përfshirja e aktorëve 
lokalë në planifikim dhe zbatimin e aksioneve, angazhimi i tyre për të avancuar rezultatet e 

FAKTE & SHIFRA 5 
Aktorët e jashtëm

  90.6% besojnë se ShC në vend ka ndikim të kufizuar
  74% thonë se ndikimi i ShC në zhvillimin ekonomik & uljen e 

varfërisë është i kufizuar ose mungon 
  Rreth 65% thonë se ShC ka disi (61.3%) ose ndikim të lartë 

(3.2%) tek antikorrupsioni & qeverisja transparente
  45% besojnë se zhvillimi social & mbështetja për grupet e mar-

gjinalizuara janë 2 fushat kryesore ku ShC ka qenë aktive; dhe për 
59% ndikimi i ShC në këto fusha ka qenë i prekshëm ose i lartë 

  Ndikimi i ShC në kontekstin social është i vogël (37.5%) ose 
mungon (53.1%) 

  Ndikimi i ShC tek politikat ka qenë present kryesisht për çështje 
sociale, gjinore, të drejtat e njeriut, mirëqeverisja, integrimi në BE 
& politika të tjera sektoriale

  Por, ndikimi i ShC në politikë bërje është i kufizuar (65.6%) ose 

mungon plotësisht (3.1%) 

OShC
  Rreth 50% besojnë se zhvillimi social & mbështetja për grupet 

e margjinalizuara janë 2 fushat kryesore ku ShC ka qenë aktive; 
dhe për 70% ndikimi i ShC në këto fusha ka qenë i prekshëm 
ose i lartë

  ShC ka ndikim të lartë ose të prekshëm (86%) në politikë bërje
  Ndikimi i OShC tek qeverisja transparente është mesatar ose i 

lartë (56.3%) kurse ndikimi tek niveli i korrupsionit është i kufizuar 
ose mungon (58.2%)

  Biznesi merr pjesë rrallë (49.4%) ose kurrë (11.5%) në aktivitetet e ShC
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arritura (përtej kohëzgjatjes së projekteve) janë përbërës kryesorë për një ndikim përfshirës, 
të qëndrueshëm dhe të përbashkët.
Ndryshe nga vitet 1990 dhe fillimi i viteve 2000 kur nevoja për zhvillim e stabilizim politiko-
ekonomik mund të justifikojë përqasjen e donatorëve dhe shoqërisë civile, shfaqja e prob-
lematikës së mësipërme dhe intensifikimi i kërkesës për ndikim më të lartë të ShC shprehin 
qartazi se këto procese dhe aktorë kanë arritur një nivel maturie që imponon nevojën për një 
përqasje të re ndaj shoqërisë civile dhe brenda saj. Kjo përqasje megjithatë, nuk mund të 
sjellë ndryshimin nëse dështon të adresojë në mënyrë integrale spektrin e plotë të problema-
tikës së identifikuar. Siç sugjerohet edhe më poshtë, Axhenda e Veprimit përfshin sfida për 
të gjithë aktorët e shoqërisë dhe kërkon angazhimin e tyre në aksione konkrete të cilat nuk 
mund të kufizohen vetëm tek strukturat e brendshme të sektorit civil.

Raporti Analitik i IShC për Shqipërinë ofron një kuadër të plotë rekomandimesh konkrete 
bazuar në një analizë kritike. Të tre grupet e punës së Konferencës kombëtare (5 Korrik 
2010) – me përfaqësues të shoqërisë civile, shtetit, donatorëve, akademisë, medias, sektorit 
private etj. – ndajnë qëndrimin se përgjegjsia për të vepruar në lidhje me sfidat e identifikuara 
nuk mund të jetë vetëm e shoqërisë civile dhe rrjedhimisht, të gjithë aktorët duhet të mar-
rin përsipër detyrimet e tyre dhe të ndërmarrin veprime konkrete. Konferenca kombëtare 
mbështeti rekomandimet e raportit të IShC dhe ofroi gjithashtu këshilla konkrete për hartimin 
e aksioneve konkrete në këtë kuadër. Ndërkohë që rekomandimet e raportit dhe kontributi 
i grupeve të punës mund të konsiderohen si një AXHENDË VEPRIMI PËR NDRYSHIM 
për të cilën duhet të angazhohen aktorë të shoqërisë civile, shtetit, donatorët, sektori privat 
etj., Konferenca kombëtare paralajmëron se një përqasje e fragmentarizuar ndaj cilitdo prej 
këtyre aspekteve do të kufizonte seriozisht suksesin e kësaj sipërmarrje.

kOntRiBut i gRuPit të Punës i “angazhimi qytetaR”
Ndërkohë që përfshirja dhe aktivizmi qytetar ndikohen ndjeshëm nga një numër faktorësh 
– si vlerat e ShC, përgjegjshmëria dhe mjedisi socio-politik – përfshirja qytetare dhe ndërve-
primi me shoqërinë civile mbetet një element thelbësor. Më tej, fuqizimi i qytetarëve dhe 
përqasja proaktive ndaj sektorit civil përbëjnë një conditio sine qua non për një qytetari aktive 
e cila beson tek kapacitetet e saj për ndryshim dhe tek shoqëria civile si një instrument drejt 

III. NJË AXHENDË VEPRIMI PËR 
NDRYSHIM POZITIV
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ndryshimit. Rekomandimet 
e mëposhtme kanë nevojë 
të adresohen në mënyrë 
adekuate për të mbërritur 
në një nivel më të lartë të 
angazhimit qytetar:

     OShC duhet të 
mbështeten tek dhe 
të përfshijnë qytetarët 
si aktorë kryesorë dhe 
jo t’i perceptojnë ata 
thjesht si përfitues fi-
nalë. Përveç përfshirjes 
së tyre në planifikim, 
zbatim, monitorim e 
vlerësim të aktiviteteve 
dhe ndikimit, një hov 
i ri i OShC me bazë 
anëtarësie me struk-
tura të brendshme 
dhe procedura me-
naxhimi funksionale do 
të përmirësonte aktiv-
izmin qytetar dhe do të 
nxiste vullnetarizmin.

     Mirëfokusimi i ak-
tiviteteve të shoqërisë 
civile, duke reflektuar 
interesat dhe prioritetet 
e grupeve të synuara 
do të përmirësonte 
kredibilitetin e OShC, 
shkallën e besimit pub-
lik dhe do t’i afronte ato me qytetarët.

     Krijimi i rrjeteve dinamike të OShC duhet përdorur si një instrument i fuqishëm drejt 
zgjerimit dhe intensifikimit të aktivizmit e angazhimit qytetar dhe jo si një qëllim në vet-
vete.

Raporti analitik i IShC për Shqipërinë
Rekomandime për SHOQËRINË CIVILE 

  Të projektojë dhe ndërmarrë veprime për të zgjeruar dhe thel-

luar pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitetet dhe strukturat e 

shoqërisë civile, përfshirë nismat që synojnë të shtojnë besimin e 

qytetarëve tek aktivitetet e shoqërisë civile;

  Inicimi dhe zbatimi i aksioneve që synojnë rritjen e motivimit 

dhe përfshirjes qytetare jo vetëm në organizata politike por edhe 

në struktura të tjera të shoqërisë civile;

  Rritje e kapaciteteve të ShC për komunikim dhe përfshirje të 

qytetarëve, komuniteteve, grupeve të interesit dhe për advokim 

me aktorët shtetërorë dhe donatorët;

  Të diversifikojë fushat e fokusimit të punës dhe të ofrojë ide e 

strategji për t’u bërë të (vetë)qëndrueshëm;

  Të përmirësojë kapacitetet në kuadër të politikë-bërjes dhetë 

ndërtojë strategji efikase për advokim dhe rrjetëzim;

  Të shtojë transparencën e brendshme, përgjegjshmërinë dhe 

vendimmarrjen demokratike. Hartimi i një kuadri standardesh të 

zbatueshme (psh. Kodi) dhe të nxisë aktorët e shoqërisë civile që 

t’i zbatojnë ato brenda strukturave të tyre;

  Të ndërmarrë aksione për të promovuar dhe forcuar shoqërinë 

civile dhe input-e cilësore në zona të largëta dhe rurale

  Të ndërmarrë fushata dhe aksione të tjera për të promovuar 

vlerat demokratike të mos-diskriminimit, tolerancës, mirëkuptimit 

dhe mbështetjes së grupeve të ndryshme sociale në mënyrë të 

veçantë për romët, minoritetet seksuale, barazinë gjinore, per-

sonat me aftësi të kufizuara, të prekurit nga HIV/AIDS etj;

  Të përmirësojë cilësinë e shërbimeve dhe të promovojë me 

institucionet kombëtare, rajonale dhe europiane standardet e ar-

ritura si pikë referemi për cilësi dhe objektivitet 

  Të shtojë bashkëpunimin me rrjete dhe qendrat rajonale dhe 

europiane si një mundësi për të përmirësuar kapacitetet dhe për 

t’u integruar në shoqërinë civile në BE.
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kOntRiBut i gRuPit të Punës ii “ORganizimi i BRendshëm, tRansPaRenCa, 
miRëqeVeRisja dhe VLeRat e sektORit të tRetë në shqiPëRi”

Transparenca, përgjegjsh-
mëria dhe parime të tjera të 
mirëqeverisjes dhe vlera të 
shoqërisë civile janë disa prej 
çështjeve ku IShC ka identi-
fikuar tendenca shqetësuese. 
Aktorët kombëtarë kanë 
mbështetur dhe më tej kanë 
nxitur një diskutim intensiv në 
Konferencën kombëtare për 
të gjetur zgjidhje konkrete për 
këtë problematikë. Bazuar në 
këto diskutime dhe në gjetjet 
e IShC pjesëmarrësit e Grupit 
të Punës II ndajnë qëndrimin 
se masat e mëposhtme do 
të mbështesin objektivat dhe 
vizionin afatgjatë të rekoman-
dimeve të IShC:

     Transparenca dhe 
përgjegjshmëria e OShC 
mbetet një sfidë për ak-
torët e sektorit civil dhe një 
çështje e ndjeshme për 
aktorët e tjerë – qytetarët, 
donatorët, grupet e interesit dhe shtetin. Gjithsesi, problemi nuk qëndron domosdosh-
mërisht me shkallën e rregullimit ligjor të këtyre problemeve. Përgjegjshmëria dhe trans-
parenca në sektorin e tretë duhen perceptuar dhe zbatuar nga shoqëria civile si vlera dhe 
parime që janë pjesë integrale e marrëdhënies së saj me anëtarët e vet, qytetarët, grupe 
sociale / interesi, donatorët dhe shtetin;

     Masat konkrete nga ana e aktorëve shtetërorë për të përmirësuar legjislacionin finan-
ciar & taksimin e shoqërisë civile duhen hartuar në konsultim me shoqërinë civile; 

     Një forum për koordinimin e donatorëve me pjesëmarrje aktive të OShC lokale do të 
ndihmonte në tejkalimin e shqetësimeve rreth një sektori civil të fragmentarizuar nga pik-
pamja e mbulimit tematik dhe gjeografik, por edhe për problematikën e kapaciteteve të 

Raporti analitik i IShC për Shqipërinë
Rekomandime për AKTORËT SHTETËRORË

  Të shtojnë transparencën, aksesin tek informacioni, dialogun, 

konsultimet dhe bashkëpunimin me OShC dhe të mundësojnë një 

mjedis të favorshëm për aktivitetet e monitorimit dhe advokimit të 

aktorëve të shoqërisë civile;

  Të ndërpresin qasjen formale të procesit të politikë-bërjes dhe 

të përdorë mekanizma që përthithin input-e nga aktorët e sho-

qërisë civile në fazën e formëzimit të politikave, implementimit, 

monitorimit dhe vlerësimit të impaktit për të përballuar më mirë 

sfidat në zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integ-

rim, si edhe strategji të tjera kombëtare;

  Të përmirësojnë legjislacionin aktual lidhur me raportimin finan-

ciar dhe të taksave nëpërmjet një kuadri të veçantë për sektorin 

e tretë;

  Të miratojnë masat dhe legjislacionin që inkurajon sektorin 

privat dhe qytetarët në përgjithësi të mbështesin nismat qytetare 

dhe/ose të zgjerojnë përdorimin e shërbimeve vullnetare;

  Të marrin masat e duhura për të zbatuar “Kartën e Shoqërisë 

Civile” të hartuar së fundmi me përfshirjen aktive të shoqërisë 

civile;

   Të hartojnë skemat e mbështetjes ndërsektorale për shoqërinë 

civile në zonat periferike dhe rurale. 
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OShC, qëndrueshmërisë, 
marrëdhëniet me aktorë 
shtetërorë, ndikimi dhe 
vështirësitë që rrjedhin 
nga kompleksiteti dhe 
dallimet e theksuara në 
procedurat administrative 
dhe financiare të dona-
torëve.

kOntRiBut i gRuPit të 
Punës iii “sFida PëR 
ndikimin e shOqëRisë 
CiViLe”
Ndikimi i ShC varet mjaft nga 
vetë sektori civil – mbështetja 
publike për të, qeverisja dhe vlerat, kapacitetet, përqasja ndaj rrjetëzimit dhe advokimit, 
ndërveprimi me grupet sociale / interesit etj – por gjithsesi, i kushtëzuar nga marrëdhënia e tij 
me aktorët shtetërorë dhe përqasjen e tyre nga nismave të ShC. Si pasojë, rritja e ndikimit të 

Raporti analitik i IShC për Shqipërinë
Rekomandime për KOMUNITETIN E DONATORËVE

  Të diversifikojë fokusin e fushave tematike, llojit dhe mbulimit gjeografik të strukturave të shoqërisë 

civile si aplikantë të pranueshëm (psh. Organizata me bazë komunitetare), bazuar në konsultime përf-

shirëse e të vazhdueshme me aktorë të shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë;

  Të rrisë bashkëpunimin dhe koordinimin mes organizatave donatore në vend, dhe të sigurojë pjesë-

marrjen aktive të shoqërisë civile lokale. Një strukturë jo-formale konsultimesh mes donatorëve, sho-

qërisë civile dhe sektorit publik mund të funksionojë në nivele kombëtare dhe lokale për t’i dhënë 

përparësinë e duhur nevojave dhe sfidave bazuar në kontekstin lokal;

  Të hartojë programe afatmesme me kohëzgjatje të ndryshueshme dhe financim që mundësojnë 

rezultate të qëndrueshme nga ana e shoqërisë civile, përfshirë monitorimin dhe vlerësimin e impaktit;

  Të përshtasë kërkesat komplekse të procedurave formale të aplikimit me qëllimin dhe ndikimin 

e synuar si edhe të inkurajojë ndërtimin e kapaciteteve të OshC për të plotësuar kriteret e proce-

durave të aplikimit;

  Të nxisë përkrahjen dhe ndërtimin e kapaciteteve për organizatat të bazuara në anëtarësi dhe 

sidomos për partnerët kyç të procesit të dialogut social si psh sindikatat, shoqatat e ndryshme 

profesionale (gazetarët) etj; 

  Të nxisë nismat që synojnë të shtojnë transparencën, qeverisjen e mirë dhe praktikat e 

përgjegjshmërisë brenda shoqërisë civile në përgjithësi.

Raporti analitik i IShC për Shqipërinë
Rekomandime
AKTORË TË TJERË 
(sektori privat, media, shoqëria akademike etj.)

  Të përfshihen në konsultime të përbashkëta me shoqërinë civile 

dhe aktorët e qeverisjes për të eksploruar mundësi për partner-

itete konkrete;

  Të vendosin ura bashkëpunimi dhe ndërlidhjeje me OShC (think 

tank), universitetet, qendrat kërkimore dhe akademike ekzistuese 

apo të krijuara së fundmi;

  Të indentifikojnë interesat e përbashkëta të aktorëve si – OShC 

/ Bizneset / Media / Akademia dhe Shteti – dhe të krijojnë part-

neritete bazuar në burimet e përbashkëta, ndërveprimet dhe përf-

shirjen aktive për të çuar më tej prioritetet e përbashkëta.
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NJË AXHENDË VEPRIMI PËR SHOQËRINË CIVILE
RRuga dRejt RRitjes së ndikimit dhe angazhimit qytetaR

sektorit civil do të kushtëzohet 
nga aksione që fokusohen në 
të dy akset si edhe nga progresi 
në adresimin e problematikës së 
plotë të trajtuar më sipër.

Përveç rekomandimeve të IShC 
për Shqipërinë, pjesëmarrësit e 
Grupit të Punës III bëjnë thirrje 
për vëmendje dhe masa konk-
rete në lidhje me:

     Një strategji afatgjatë për 
të përmirësuar ndërveprimin 
me aktorët shtetërorë dhe gru-
pet e interesit, si edhe ndikimin 
e sektorit civil duhen shqyrtuar 
nga shoqëria civile në nivel të 

përgjithshëm dhe sektorial;
     Sektori civil duhet në vazhdimësi të shqyrtojë e zbatojë masa konkrete për 

përmirësimin e imazhit publik dhe një përqasje të orientuar drejt qytetarit duke zbatuar 
parimet dhe vlerat e mirëqeverisjes;

     Rrjetet e advokimit të OShC përbëjnë instrumente të cilave shoqëria civile duhet tu 
kushtojë përpjekje specifike për të nxitur potencialin për ndikim më të madh në politikë 
bërje.

Raporti analitik i IShC për Shqipërinë
Rekomandime për SFIDA TË PËRBASHKËTA

  Përmirësimi i kapaciteteve institucionale, shtetit ligjor dhe 

përgjegjshmërisë së autoriteteve publike në të gjitha nivelet si 

kusht paraprak për një shoqëri civile dhe qytetari aktive;

  Angazhimi në zhvillimin dhe mbështetjen e platformave qytetare 

në zona periferike dhe/ ose rurale që synojnë shqetësimet kyçe 

ekonomiko-shoqërore, qeverisjen, burimet njerëzore dhe faktorë 

të tjerë themelorë për një komunitet aktiv, kohezion shoqëror dhe 

qeverisjen e orientuar drejt qytetarit;

  Nxitja e një roli më aktiv të aktorëve qytetarë në hartimin, zba-

timin, monitorimin dhe vlerësimin e kornizave të politikave dhe 

masave në fushat e zhvillimit shoqëror e ekonomik dhe në mënyrë 

të veçantë në kontekstin e integrimit në BE;

  Hartimi i një kuadri më transparent dhe giithëpërfshirës të 

përgjegjësive të përbashkëta të aktorëve publik dhe privat për zh-

villimin e qëndrueshëm të vendit dhe Integrimin Europian.
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