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Every year is important in the life of an organization, 
but there are years which remain in institutional 

memory. The year 2005 was one 
of these years for the Foundation 
because it is connected with an 
important moment in its life. In 
2005, the Foundation crowned 
its transformation process by 
establishing a network of non 
profi t organizations dedication 
to the promotion of open society 
values. The process started towards 
the end of the year 2003 with the 

endorsement of the Foundation’s transformation plan 
and went through a number of phases, i.e. the selection 
of the applying organizations, establishment of similar 
management standards and adoption of similar 
governance principles, constitution of governance 
bodies, etc. The entire transformation process was 
driven by the Foundation’s Executive Board and the 
new structure was launched by George Soros during 
his visit to Albania in November 2005. In the inaugural 
ceremony, George Soros expressed his views on the 
future of the country and said that he called this a 
graduation ceremony as Albania has now become 
capable of walking steadily in the road of reforms and 
integration with the European Union”.

Another moment in 2005 which gave special impetus 
to the activity of the Foundation was the holding of 
parliamentary elections. In the new democracies, elections 
mark important moments in the political, social and 
economic life of the country. All along these transition 
years, the civil society has strived to play a constructive 
role in the orderly development of the election processes 
by building awareness on the need for voters’ turn out, by 
disseminating information about contenders, pressuring 

Çdo vit që kalon është i rëndësishëm në jetën e një 
organizate, por ka vite që mbeten në kujtesë. I tillë 
ishte për Fondacionin  
Soros viti 2005, pasi ai 
lidhet me një moment 
të rëndësishëm të 
tij: përfundimin e 
transformimit nga 
një fondacion në një 
rrjet organizatash 
jofitimprurëse që kanë 
për mision promovimin 
e vlerave të shoqërisë 
së hapur. Ky proces nisi në fund të vitit 2003, me 
aprovimin e planit të transformimit,  dhe kaloi disa 
faza si seleksionimi i anëtarëve, krijimi i standarteve 
të përafërta në menaxhim dhe parimet e qeverisjes, 
etj.  Gjithë procesi i transformimit u udhëhoq 
nga Bordi Ekzekutiv.  Përfundimi i këtij procesi u 
shënua nga vizita e Xhorxh Sorosit në Shqipëri. 
Gjatë kësaj vizite ai bëri publik  edhe vizionin e tij 
për ardhmërinë e fondacionit duke e konsideruar 
Shqipërinë “ një vend në fazën e maturimit, e aftë 
për të vazhduar vetë në rrugën e reformave dhe 
përafrimit me Bashkimin Europian”.

Moment tjetër që i dha  ngjyrë të veçantë 
veprimtarisë së Fondacionit është fakti se në 
vitin 2005 në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e 
përgjithshme parlamentare. Në demokracitë e reja, 
zgjedhjet janë momente shumë të rëndësishme 
për jetën politike, shoqërore dhe ekonomike 
të një vendi. Në gjithë këta vjet të tranzicionit 
shoqëria civile është përpjekur të luajë një rol në 
mbarëvajtjen e tyre me anë të sensibilizimit për 
pjesëmarrje në votime, fushatave informuese, 
përmirësimit të kuadrit ligjor, etj. Natyrisht që 

Shqipëria, një vend në fazën 
e maturimit, e aftë për të 
vazhduar vetë rrugën e 

reformave dhe përafrimit 
me Bashkimin Europian
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Albania has now become 
capable of walking steadily 

in the road of reforms 
and integration with 
the Europian Union

Fondacioni nuk mund të mos përfshihej  në 
aktivitete të këtij lloji. Kështu u ndërmor një 
fushatë informimi për Kodin Zgjedhor në 
bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të 
Helsinkit, u mundësua një studim pas zgjedhor 
në bashkëpunim me Ambasadën Hollandeze-i 
pari i këtij lloji në Shqipëri si dhe iu dha jetë 
një ideje të lëvizjes Mjaft për krijimin e një 
baze të dhënash në internet për platformat e 
kandidatëve për deputet dhe monitorimin e tyre 
deri në legjislaturën e ardhshme.

Edhe gjatë vitit 2005 
veprimtaria e Fondacionit 
vazhdoi të rridhte 
normalisht, me programet, 
projektet e shumta, 
grantet, të fokusuara në 
katër drejtime strategjike: 
përmirësimin e qeverisjes 
dhe konsolidimin e 
shtetit ligjor, forcimin e 
kohezionit social, shtimin e 
alternativave për të rinjtë dhe gjallërimin 
e mjedisit ekonomik. 

Një pasqyrë të tyre do ta gjeni në këtë raport vjetor, i 
cili tashmë është kthyer në një pikëtakimi tradicional 
me bashkëpunëtorët dhe të gjitha ata që duan të dinë 
më  shumë për Fondacionin.

for improvements in the electoral legal and institutional 
frameworks, etc. The elections of 2005, too, saw the 
involvement of the Foundation with overall civic efforts to 
infl uence positive developments. Therefore, together  -with 
the Albanian Helsinki Committee, the Foundation launched 
an information and awareness campaign targeting various 
voter categories. Immediately following the elections, 
together with the Netherlands Embassy, the Foundation 
supported the carrying out a study on the post election 
behavior of the population, the fi rst of its kind ever in Albania. 
A very important project related to the elections, was the one 
in which the Foundation gave life to an idea by the Mjaft 

Movement to create a data base on 
the internet containing the platforms 
of the running candidates so that 
their election promises could be 
monitored throughout the duration 
of the legislature.

In 2005, too, the activity of the 
Foundation continued to fl ow 
normally through the programs, the 
numerous projects and the grants 

made in all of its four strategic directions: improving 
good governance and consolidating the rule of law; 
strengthening social cohesion; enhancing alternatives 
for young people; and creating a business enabling 
environment. A presentation of the main activities of the 
Foundation in 2005 is given in this Annual Report which 
has become a traditional meeting point with partners and 
co-workers those who wish to learn more about the Soros 
Foundation in Albania.
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Strengthening rule of law 
and good governance

Përmirësimi i qeverisjes 
dhe forcimi i shtetit ligjor 
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During his visit to Albania in November 2005 George 
Soros said that Albania may now be considered a 
graduating country, capable to walk on its own on the 
road of reforms and integration with the European 
Union. These words by George Soros express at the same 
time a positive appraisal of the steps that have been 
made in improving governance and strengthening the 

rule of law. Started at the beginning 
of the nineties, this has been a 
rather long process to which the 
Foundation has been and remains 
committed. In the year 2005, the 
Foundation’s contribution was 
materialized in several initiatives in 
the fi elds of public administration 
and decentralization, law and justice 
and higher education.

The Foundation carried further on 
with its commitment to increase 
transparency at all levels of decision 

making. Therefore, it launched a project with the 
objective of monitoring the government budget in two 
sectors of special signifi cance for public service delivery: 
education and health. Also, in 2005 the Foundation 
completed the preparatory phase of the project to 
increase electronic transparency of the government as a 
means to facilitate the fast and effi cient dissemination 
of information for the public. The project is expected to 
span in 2006, too, and is focused on the improvement 
of the legal framework for e-transparency and the 
establishment of two model information centers in two 
of the ministries.

At the local level, the 2005 saw the creation of a 
network for good governance, a joint project of OSFA 

“Shqipëria mund të quhet tashmë një vend në fazën e 
maturimit, e aftë për të vazhduar me këmbët e veta në 
rrugën e reformave dhe të integrimit me Bashkimin 
Europian”. Kjo thënie e Xhorx Soros-it gjatë vizitës 
në Tiranë në nëntor 2005 shpreh në të njëjtën kohë 
dhe një vlerësim për hapat që janë bërë në drejtim të 
përmirësimit të qeverisjes dhe forcimit të shtetit ligjor. 
Një proces i gjatë ky i 
fi lluar në fi llim të viteve’90 
ku edhe Fondacioni ka 
dhënë kontributin e 
vet. Në vitin 2005 , ky 
kontribut u materializua 
në disa nisma në fushën e 
administratës publike dhe 
decentralizimit, drejtësisë 
e arsimit të lartë. 

Fondacioni e çoi më tej 
angazhimin e tij për 
rritjen e transparencës 
në nivelet e vendimmarrjes. Ai filloi një projekt 
që ka në qendër monitorimin e buxhetit të shtetit 
veçanërisht për dy sektorë të rëndësishëm në 
shërbimet sociale: arsimin dhe shëndetësinë. 
Gjithashtu gjatë vitit 2005 përfundoi faza 
përgatitore e një projekti për rritjen e transparencës 
elektronike në qeverisje , e cila do të lehtësojë 
informimin e shpejtë të qytetarëve. Projekti që do të 
realizohet gjatë vitit 2006 synon të përqëndrohet në 
përmirësimin e kuadrit ligjor për e-transparencën 
dhe ngritjen e dy qendrave model të informimit.

Në nivel lokal, këtë vit mori rrugë krijimi i rrjetit 
për qeverisjen e mirë, një projekt i përbashkët me 
organizatën Co-Plan. Më një kohëzgjatje një vjeçare, ky 

Trajnimet e vazhdueshme 
të stafi t pedagogjik të 

fakulteteve të drejtësisë apo 
juristëve të rinj ishin edhe 
këtë vit pjesë e vizionit të 

Fondacionit për fuqizimin e 
shtetit ligjor në Shqipëri
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projekt besohet se do t’i japë një shtysë përmirësimit 
të qeverisjes vendore duke sjellë disa nga praktikat 
më të mira botërore në fushën e qeverisjes urbane 
dhe duke i bërë ato pjesë të punës dhe mendësisë së 
dy administratave të rëndësishme vendore siç janë 
bashkia e Elbasanit dhe ajo e Fierit. I njëjti partneritet 
bëri që Bashkia e Elbasanit të ketë një sistem modern 
të menaxhimit të informacionit. Falë ndihmës së 
fondacionit, Bashkia e Rrëshenit dhe ajo e Krujës kanë 
tashmë një infrastrukturë më të mirë për të zhvilluar 
aktivitetin e tyre, ndërsa Bashkitë e Lushnjës dhe 
Kavajës përfi tuan nga një projekt shtesë për trajnimin 
e punonjësve dhe mirëmbajtjen e programeve të 
fi nancës. Gjatë vitit 2005 Fondacioni dha kontribut 
modest edhe në mbështetjen 
për nivele të tjera të pushtetit 
vendor, si për Këshillin e 
Qarkut në Lezhë dhe
 atë të Korcës. 

Kjo panoramë u plotësua 
nga disa fi nancime të 
rëndësishme në fushën e 
drejtësisë, ku bien në sy 
automatizimi i dy gjykatave 
të shkallës së parë në Vlorë 
dhe në Kavajë. Trajnimet 
e vazhdueshme të stafi t 
pedagogjik të fakulteteve 
të drejtësisë apo juristëve të 
rinj ishin edhe këtë vit pjesë e vizionit të Fondacionit 
për fuqizimin e shtetit ligjor në Shqipëri. Ashtu siç 
ishte dhe mbështetja që iu dha Qendrës Shqiptare për 
Arbitrazhin Tregtar- një strukturë e re, po shumë e 
rëndësishme për vendosjen e standarteve juridike në 
marrëdhëniet tregëtare. 

Në institucionet e arsimit të lartë, lobimi i sondazhit 
të një viti më parë të Fondacionit për korrupsionin 
solli në vemendje një tjetër projekt të rëndësishëm   
– hartimin e kodit të etikës për universitetet, një 
nismë e Universitetit të Elbasanit, e cila do të 
vazhdoje të realizohet gjatë vitit 2006 me përkrahjen 
e Fondacionit. Një studim për ristrukturimin e 
mekanizmave të  fi nancimit të arsimit të lartë dhe 
një shkëmbim rajonal për përvojat në këtë fushë 
ishin dy projekte të tjera që iu shtuan përpjekjeve të 

with Co-Plan. Spanning over one year, this project is 
believed to provide an impetus to improvements at the 
local government level by highlighting some of the best 
international practice in the fi eld of urban governance 
and incorporating them into the operations and mind 
set of the staff of two important local government 
administrations in the country such as the Municipalities 
of Elbasan and Fier. The partnership in this network 
enabled the establishment of a modern management 
information system in the Municipality of Elbasan.  
Thanks to the Foundation’s assistance, the municipalities 
of Rreshen and Kruja have now good quality 
infrastructure to carry on with their activities, whereas 
the municipalities of Lushnja and Kavaja were able to 

implement projects to train their 
staff and improve the operations of 
their fi nance departments. During 
the year 2005, the Foundation 
made its modest contribution to the 
improvement of the intermediate 
level of government such as the 
Councils of the regions of Lezha and 
Korca.

The efforts of the Foundation in 
this fi eld were reinforced by some 
important projects in the fi eld of the 
rule of law such as the automatization 
of the fi rst degree courts of Vlora 
and Kavaja. The continuous training 

of the academic staff of the faculties of law in the country 
or of junior lawyers, in general, were in 2005 part of the 
Foundation’s efforts to contribute to the rule of law in 
Albania. In this line is also support for the Albanian Center for 
Commercial Arbitration and Mediation – a newly created, 
but very important structure - to establish legal standards in 
the transactions and relations between/among commercial 
subjects.

As regards higher education institutions, the carrying out of 
a survey and dissemination of the fi ndings on corruption in 
universities, increased awareness on the phenomenon and 
gave birth to another project – the design and endorsement 
of a Code of Ethics for Albanian Universities. This project 
which was initiated by the University of Elbasan will 
continue to be implemented during the year 2006 under 
the direct auspices of the Foundation. The long time efforts 

The continuous 
training of the academic 

staff of the faculties of 
law in the country or of 

junior lawyers, in  general, 
were in 2005 part of the 
Foundation’s efforts to 
contribute to the rule 

of law in Albania
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kahershme të fondacionit për rritjen e autonomisë 
fi nanciare të universiteteve shqiptare.

Viti 2005 ishte viti i përfundimit të programeve 
të drejtësisë, administratës publike dhe arsimit 
të lartë. Fondacioni u kujdes që trashëgimia e 
këtyre programeve t’i bëhet e njohur publikut 
nëpërmjet disa përmbledhjeve që do të publikohen 
në 2006 dhe përmbajnë arritjet më të mira këtyre 
programeve në vite. 

of the Foundation to contribute to fi nancial solutions 
for higher education in 2005 were followed on by two 
important projects focused on the restructuring of fi nancial 
mechanisms for higher education and a regional exchange 
of experiences in this fi eld.

The year 2005 marks the closure of the programs of 
law, public administration and higher education. The 
Foundation has taken care to collect the legacy of these 
programs and make it available to the public through 
summaries which will be published in 2006 and will 
contain the best achievements of the Foundation in 
these programs over the years of their implementation.  
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Transparenca dhe monitorimi i 
buxhetit të shtetit
Fondacioni nisi në 2005 një projekt për transparencën 
dhe monitorimin e buxhetit të shtetit në fusha 
prioritare për interesat publike siç jane arsimi dhe 
shëndetësia. Qëllimi kryesor i projektit është të nxisë 
grupet e interesit të punojnë së bashku për të siguruar 
që fondet publike po menaxhohen në mënyrë efektive, 
transparente dhe të orientuara nga nevojat e qytetarëve.

Projekti  filloi në dhjetor me një tavolinë të 
rrumbullakët me specialistë, akademikë dhe 
përfaqësues të shoqërisë civile  për të diskutuar 
projektbuxhetin e vitit 2006 në arsim dhe 
shëndetësi. Diskutimet u bënë publike në media 
dhe në faqen e internetit të Fondacionit.

Projekti do të vazhdojë përgjatë gjithë vitit 2006 
dhe synon publikime të tjera si ato të të dhënave 
në lidhje me alokimin e fondeve për sektorët 
prioritarë, demistifikimin e përmbajtes teknike të 
buxhetit nëpërmjët seminareve, guidave të thjeshta 
për qytetarët, workshopeve, etj. 

Fuqizimi i qendrës shqiptare të 
ndërmjetësimit dhe arbitrazhit tregtar
Zgjidhja e konfl ikteve me marrëveshje dhe 
ndërmjetësim është një nga modelet që Fondacioni 
ka nxitur që në fi llimet e tij mbështetur në fi lozofi në 
e shoqërisë së hapur. Funksionimi i rrjetit të qendrave 

Budget transparency and monitoring
The Foundation launched in 2005 a project on budget 
transparency and budget monitoring in fi elds of priority 
interest for the public, such as education and health. 
The main goal of the project is to encourage interest 
groups to work together to make sure that public funds 
are being managed in an effective and transparent 
manner and are oriented to the needs of the citizens.

The project started in December with a round table 
of specialists, academics and representatives of civil 
society to discuss the draft budget of the year 2006 
especially as regards education and health allocations. 
The discussions were publicized in the media and made 
available on the Foundation’s web site.

The project will continue in 2006 and will disclose 
other aspects that have to do with allocation of 
funds in priority areas. Another component of the 
project will work to demystify the technicalities of 
budget drafting through seminars, formulation of 
simple guides for the citizen, workshops dedicated to 
specific issues, etc. 

Strengthening the albanian center 
for trade mediation and arbitration
Based on its philosophy of open society, the Open 
Society Foundation for Albania has always supported 
the peaceful resolution of conflicts through 
mediation and arbitration options. The strengthening 
of a whole network of centers for conflict resolution 
and mediation in Shkodra, Vlora, Berat, etc., is proof 
to this reality. During 2005 the Foundation worked to 
spread this culture by supporting a project dedicated 
to the strengthening of capacities of the Albanian 
Center for Trade Arbitration and Mediation.

The center was established upon the recommendation 
of the Council of Europe to the Albanian Government 
as part of requirements to meet the overall criteria 
for the Association and Stabilization Agreement. 
The goal for its establishment is the mediation and 
arbitration for the extra judicial solution of civil and 
commercial disputes in Albania. The Center operates as 
an independent not for profi t organization and provides 
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për zgjidhjen e konfl ikteve ne Shkoder, Vlore, Berat 
etj. e mbështet sadopak këtë pohim. Gjatë vitit 2005 
Fondacioni ndihmoi në zgjerimin e kësaj kulture edhe 
nëpërmjet mbështetjes që i dha Qendrës Shqiptare të 
Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit Tregtar për fuqizimin 
e kapaciteteve të saj. Kjo qendër  u krijua si një kërkesë 
e Këshillit të Europës ndaj Qeverisë Shqiptare, në 
kuadër të plotësimit të kushteve të Marrëveshjes së 
Asocim-Stabilizimit.  Qëllimi i ngritjes së saj është 
ndërmjetësimi dhe arbitrazhi për zgjidhjen jashtë 
gjyqësore të mosmarrëveshjeve civile dhe tregtare 
në Shqipëri. Qendra funksionon si një organizatë e 
pavarur jofi timprurëse dhe organizon trajnime për 
një grup juristësh për të kryer funksionin e arbitrit 
dhe ndërmjetesit, sipas një programi të keshilluar 
edhe me ekspertë të huaj.

Deri tani në Qendër janë referuar rreth 30 raste, 
ku pjesa më e madhe (25) i përkasin vitit 2005. Nga 
ky numër vetem 3-4 raste kane ndjekur rrugën e 
ndërmjetesit apo arbitrazhit nëpërmjet qendrës . 
Pjesa tjetër ka përfunduar në gjykatë, si për shkak 
të traditës jo pozitive që ne kemi për zgjidhjen e 
konfl ikteve, ashtu edhe për shkak të mungesës së 
një marrëveshjeje arbitrazhi ose ndërmjetësimi, 
ose klauzolave përkatëse në marrëveshjet mes 
kontraktorëve.

Trajnimi i pedagogëve të 
Fakulteteve të Drejtësisë
Reformimi i fakulteteve të drejtësisë është konsideruar 
që në krye të herës si pjesë e rëndësishme e reformës 
së gjyqësorit në Shqipëri. Për të kontribuar në këtë 
drejtim Fondacioni Soros iu bashkua nismës së 
Këshillit të Europës dhe Komisionit Europian për të 
përmirësuar mësimdhënien në fakultetet shqiptare 
të drejtësisë, veçanërisht në fusha të tilla si e Drejta 
Private Europiane, Kushtetuta Europiane, roli i 
Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në  
trajtimin e çështjeve penale nga gjykatat e vendit, 
etj. Gjithsej u mbështetën shtatë seminare trajnuese 
që u zhvilluan në periudhën shkurt – nëntor 2005 ku 
u përfshinë rreth 25 pedagogë të rinj të fakulteteve 
të drejtësisë në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë.  Modulet 
e trajnimit u përgatitën nga Këshilli i Europës dhe u 
referuan nga lektorë shqiptarë dhe të huaj.

training for lawyers to be able to act as arbiters and 
mediators in accordance with a program crafted with 
foreign expertise.

Since its creation, a number of 30 cases have been 
referred to the Center. Of these only 3-4 cases 
have remained with the Center for arbitration and 
mediation. The rest of the cases ended up in a Court 
of Law due to the lack of tradition in settling disputes 
through arbitration and mediation, but also due to 
the absence of mediation and arbitration agreements 
between businesses, or even of specifi c relevant 
clauses in the agreements between contractors.

Training the lecturers of the 
Law Faculties
Reformation of the faculties of law has been 
considered from the very beginning an important 
part of the reformation of the judiciary in Albania. To 
make its contribution, the Soros Foundation joined an 
initiative by the Council of Europe and the European 
Commission to improve teaching at the Albanian 
law faculties especially in such fi elds as the European 
Private Right, the European Constitution, the role of 
the European Human Rights Court in the treatment of 
penal suits in domestic courts, etc. Overall, a number 
of seven training sessions were held over the period 
February 2005-November 2005 which involved a total 
number of 25 young lecturers from the Law Faculties 
of Tirana, Shkodra and Vlora. The modules were 
prepared by the Council of Europe and were delivered 
by both foreign and Albanian lecturers.
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Komentari i së drejtës civile – Vëllimi i
Komentari është pjesë e  një projekti që trajton 
legjislacionin civil për institutet që lidhen me 
subjektet juridike në të drejtën civile, 
përfaqësimin, parashkrimin, veprimet juridike 
dhe rastet e pavlefshmërisë së tyre, si dhe analizën 
e praktikës gjyqësore gjatë periudhës janar 1995- 
dhjetor 2005.
Komentari është i vetmi i llojit të tij deri tani në 
fushën juridike civile dhe presupozohet të jetë libër 
tavoline për gjyqtarët, avokatët, magjistratët dhe 
juristët në përgjithësi. Në 470 faqe ai do të synojë 
interpretimin dhe analizën e dispozitave ligjore 
të Kodit Civil nga neni 1 deri në nenin 140 si dhe 
të ligjeve që lidhen me këto dispozita, duke bërë 
ilustrimin e tyre me praktiken gjyqësore shqiptare.

I filluar në tetor 2005, projekti pritet të përfundojë 
në gjysmën e parë të 2006-ës.   

Commentary of civil 
right – Volume i
The commentary is part 
of a project to review the 
application of the body of 
civil laws as they relate to the 
work of institutes dealing with 
issues under the jurisdiction 
of the civil right such as 
representation, prescription, 
juridical steps and cases of 
invalidities of such steps. The 
commentary will also provide 
an analysis of the judicial 
practice from January 1995 
until December 2005.

The Commentary is the fi rst 
of this kind in the tradition 
of the civil right practice. It is 
expected to become a useful 
reference book for judges, 
attorneys, magistrates and 
lawyers in general. In its 
470 pages, the commentary 
will provide an analysis and 
interpretation of the legal 
provisions of the Civil Code 

from Article 1 to article 140 and of the laws relating 
to these articles while providing illustrations with 
examples from the everyday adjudicatory practice.
Launched in October 2005, the project is planned to 
close in the fi rst half of 2006.
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Automatizimi i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Kavajë dhe Vlorë
Rritja e transparencës dhe e efi kasitetit të gjykatave 
nuk mund të mendohet pa automatizimin dhe 
informatizimin e tyre. Fondacioni ka qenë ndër të parët 
donatorë që ka investuar në këtë drejtim duke patur 
parasysh përmirësimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri 
dhe rëndësinë që ai ka për konsolidimin e demokracisë. 
Fillimisht ishin gjykatat e Tiranës dhe Shkodrës që u 
automatizuan, ndërsa gjatë 2005 ky projekt u shtri 
edhe në gjykatat e Kavajës dhe Vlorës.

Krahas sistemeve që lehtësojnë  veprimtaritë 
proceduriale brenda gjykatës, një komponent i 
rëndësishëm është nënsistemi për publikun dhe 
mediat. Ky nënsistem realizon komunikimin e 
informacioneve publike të gjykatës tek qytetarët dhe 
mediat, mundëson  afishimin e njoftimeve publike, 
shpalljen dhe kalendarin e gjyqeve, etj.

Projekti mbulon fusha të tilla si konfigurimin e 
rrjeteve kompiuterike,  ambientit të serverave, 
interkonjeksionit në nivel të shkallëzuar 
performance si dhe sistemin e softuerit duke 
shfrytëzuar gjendjen ekzistuese të institucioneve.

Krijimi i rrjetit për qeverisjen 
e mirë urbane
Projekti është propozuar nga Co plan, një nga 
partnerët shumë vjecarë të Fondacionit dhe me 
ekspertizë në fushën e qeverisjes urbane. Ai  ka si 
qëllim nxitjen dhe përhapjen e praktikave më të 
mira të qeverisjes urbane në Shqipëri dhe Ballkan. 
Objektiva të tjera të projektit janë:

Nxitja e bashkëpunimit institucional midis 
qyteteve shqiptare dhe atyre në rajon që kanë të 
bëjnë me nisma në fushën e qeverisjes së mirë 
urbane.
Zhvillimi i njohurive për qeverisjen e mirë urbane 
Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe 
organizative të dy bashkive të përzgjedhura për të:
• formuluar dhe zbatuar plane strategjike zhvillimi,
• nxitur praktikat e menaxhimit dhe planifi kimit 

me pjesëmarrje,
• mobilizuar burime për zhvillimin e qyteteve,
• menaxhuar shërbime me cilësi.

1.

2.
3.

Automation of the courts in the 
judicial regions of Kavaja and Vlora
The courts cannot increase their transparency and 
effi ciency without putting in place solid management 
information systems. The Foundation has been one of 
the main donors pioneering to promote transparency and 
effi ciency mechanisms as important means to improve 
the operations of the judiciary and consolidate democracy 
in the country. Initially, the Foundation funded the 
implementation of computerization projects in the courts 
of Tirana and Shkodra, whereas in 2005 the project was 
replicated in the courts of Kavaja and Vlora.

Along with systems relieving procedural bureaucracies 
of the court, a very important component part of the 
system is represented by the subsystem of the media 
and the public. This subsystem enables the channeling 
of the court’s public information to the citizens and the 
media through the posting of public announcements, the 
display of session schedules, etc.

The projects cover such tasks as the confi guration of com-
munication networks, the provision of servers, interconnec-
tion of user-levels as well as the development of customized 
software. In all of the cases, the existing hardware and 
software assets of the institutions’ were fully utilized.

Establishing a network of good urban 
governance 
The project was proposed by CoPlan, one of OSFA’s long 
time partner organizations with renowned expertise in 
the area of urban management. The project is aimed 
at promoting and disseminating best practice urban 
management models in Albania and the Balkans. Other 
project objectives include:

Promote exchange of experience and institutional 
cooperation between Albanian and Balkan cities 
involved with initiatives of good urban governance; 
Develop knowledge in good urban governance, which 
becomes reference for Albanian and Balkan cities;
Improve the human and organizational capacity of 
two selected local governments to: 
• formulate and implement strategic development 

planning;
• promote participatory management and planning 

practices;

1.

2.

3.
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Një vizitë në Çeki në nëntor 2005 më përfaqësues 
të bashkisë së Elbasanit dhe Fierit çeli siparin e 
aktiviteteve të këtij projekti i cili ka një shtrirje 
1 vjeçare. Kjo vizitë shërbeu për të shkëmbyer 
përvojat dhe bashkëpunimin institucional mbi 
nismat e qeverisjes së mirë si dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të njohurive në këtë lëmë. Në shtator 
2006 është parashikuar mbajtja e një debati 
rajonal për qeverisjen e mirë urbane, ndërsa 
pas përfundimit të projektit, rrjeti i krijuar do të 
vazhdojë me aktivitete të tjera për të siguruar 
vazhdimësinë dhe ndërveprimin.

Zgjidhje për menaxhimin 
fi nanciar të arsimit të lartë
Gjatë vitit 2005 Fondacioni inicoi një studim për 
ristrukturimin e mekanizmave të financimit të 
arsimit të lartë . Dy specialistë të njohur, njëri i 
huaj dhe tjetri vendas,  morën në analizë sistemin 
aktual të financimit dhe propozuan rrugëzgjidhje 
konkrete për përmirësimin e këtij mekanizmi si 
psh: ngritjen e një këshilli për financimin e arsimit 
të lartë; vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale 
ministri-universitete mbi bazën e planeve 
strategjike, aplikimin e financimit të universiteteve 
në bazë të një formule që merr parasysh numrin e 
studentëve të regjistruar në programe universitare, 
kostot operacionale dhe ato të personelit, etj.

Në këtë linjë, Fondacioni lehtësoi edhe shkëmbimin 
e përvojave midis Universitetit të Tiranës me 
ato të rajonit në fushën e menaxhimit financiar. 
10 përfaqësues të UT shqiptare kryen një vizitë 
studimore në Hungari gjatë muajit korrik 2005. Tre 
muaj më pas, në Tiranë u mbajt ëorkshopi rajonal 
me përfaqësues të universiteteve  nga Kroacia, 
Serbia, Mali I Zi e Kosova. Qëllimi ishte krijimi i një 
forumi që jo vetëm të pasqyronte realitetet dhe 
idetë, por dhe të diskutonte zgjidhjet më të mira 
për menaxhimin e financave të arsimit të lartë. 
Konkluzionet dhe rekomandimet e këtij ëorkshopi 
iu dërguan autoriteteve  përkatëse.

• mobilize resources for development;
• manage quality services;

A visit in the Czech Republic in November 2005 by 
representatives from the Fier and Elbasan municipalities 
marked the launching of the project activities planned to 
span over a one-year period. The visit served to exchange 
experiences and establish institutional cooperation 
about good governance models in the fi eld of urban 
management. In September 2006 a regional seminar will 
be held to discuss best practice in urban management. 
Following closure of the project, the networking among 
partners will continue to ensure dissemination and sharing 
of experiences and innovative ideas.

Improving fi nancial management of 
higher education institutions in Albania
In 2005, the Foundation launched a study on restructuring 
the mechanisms for fi nancing higher education in Albania. 
Two experienced specialists, one foreign and one Albanian, 
conducted a thorough analysis of the existing fi nancial 
mechanism  and proposed concrete solutions to improve the 
status of the art such as the establishment of a council for 
higher education fi nancing; the conclusion of contractual 
agreements between the Ministry of Education and Science 
and the universities based on the higher education institu-
tion’s strategic plan; the allocation of funding to universities 
based on a formula which takes into account the number of 
enrollments in different university programs, the operation-
al costs, staff salaries plus a number of other factors.

In the same line, the Foundation undertook to facilitate the 
exchange of experiences between the University of Tirana 
and the universities in the regional countries in the fi eld of 
fi nancial management. Ten representatives from the Alba-
nian universities carried out a study visit in Hungary during 
the month of July 2005. Three months later, a regional 
workshop was organized in Tirana with participants from 
universities in Croatia, Serbia, Montenegro and Kosova. The 
purpose was to establish a forum that would not only refl ect 
the realities and concepts, but also discuss the best options 
for the management of fi nances of higher education. The 
conclusions and recommendations from this workshop 
were sent to the relevant authorities.
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Ndërtimi i sistemit modern të 
menaxhimit të informacionit, 
Bashkia Elbasan
Në procesin e decentralizimit, pushteti lokal 
po merr gjithnjë e me shumë një rol parësor në 
administrimin e jetës së qyteteve shqiptare. Për 
qytetet e mëdha kjo bëhet akoma më e ndjeshme, 
pasi aty qarkullon një sasi shumë e madhe 
informacioni që ka nevojë të administrohet mirë 
nga bashkia për t’i shërbyer qytetarëve në 
kohë dhe me cilësi. 

Pë të ndihmuar sadopak në këtë drejtim ,  
Fondacioni, Co-Plan dhe Bashkia e Elbasanit u 
anagazhuan në një projekt të përbashkët, i cili 
kishte si rezultat final ndërtimin e një sistemi 
modern të menaxhimit të informacionit. Bashkia 
kontribuoi për ndërtimin e rrjetit kompiuterik, 
ndërsa  Fondacioni në mbulimin e kostove për 
pajisje kompiuterike dhe servera. Në fazën e fundit 
që vazhdon ende  po punohet nga Co-Plan dhe 
bashkia për instalimin e programeve, trajnimin e 
stafit dhe hedhjen e të dhënave.

Transparenca  elektronike për qeverisjen
Ky është një projekt në vazhdim të dy veprimtarive 
tradicionale të fondacionit: akses në informacion për 
qytetarët dhe Strategjia Kombëtare e Teknologjive të 
Komunikimit dhe Informimit  (projekt i përbashkët 
me pnud-in dhe Qeverinë shqiptare). Qëllimi i 
projektit është që të ndihmojë në përmirësimin e 
qeverisjes dhe menaxhimit të shërbimeve publike 
në Shqipëri nëpërmjet rritjes së transparences së 
administratës publike për qytetarët.

Projekti fokusohet në disa fusha:

Përmirësimi i kuadrit ligjor për të drejtën e 
informimit. Fondacioni do të mbështesë një 
kërkim të detajuar në këtë fushë duke marrë në 
konsideratë edhe përvojën e vendeve të tjera në 
Evropën Lindore. Në vazhdim ekspertët do të 
sugjerojnë se cilat ligje ose akte nënligjore kanë 
nevojë të amendohen. Draftet per ndryshime 
ligjore do të lobohen te vendimarrësit.

1.

Setting up a modern system of 
information management in the 
Municipality of Elbasan
In the context of decentralization, the local government 
is taking an ever more primary role in serving to the daily 
lives of the citizens. This is especially true in the big towns 
and cities in which there is an enormous amount of 
information that needs to be processed and administered 
effi ciently by the municipal staff in order to deliver timely 
and quality services to their constituents.

To contribute to strengthening the municipalities’ 
capacities to handle this task, the Foundation, Co-Plan 
and the Municipality of Elbasan were committed to the 
implementation of a joint project whose fi nal outcome 
would be the installation of a modern management 
information system at the Municipality. The Municipality 
invested its resources to build a computer network 
and the Foundation covered the costs of computer 
equipment and servers. In the last stage of the project 
still under implementation, Co-Plan is working with the 
municipality to install software, train staff and enter data 
in accordance with program applications.

Electronic transparency in governance
This project is a follow up of the Foundation’s two 
traditional areas of concentration: improving access 
to information for the citizens and implementing the 
National Strategy on Information and Communication 
Technologies (a project implemented jointly with UDP 
and the Albanian Government). The goal of the project 
is to contribute to the improvement of governance 
and management of public services in Albania through 
increasing the transparency of the public administration 
vis-à-vis the public and the citizens.
The project focuses in several fi elds:

Improving the legal framework on the right to 
information. The Foundation will support a thorough 
research in this fi eld including a comparative analysis 
of similar legislations in the other countries of Eastern 
Europe. Further on, the experts will identify the 
legislation pieces of by-laws and regulations that 
need to be amended. Draft laws and/or proposed 
amendments and changes will be lobbied with both 
law and decisions makers.

1.
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Hartimi dhe zbatimi i politikave të transparencës 
elekronike. Është menduar të zhvillohet një vizitë 
studimore në Estoni që do të ndihmojë grupin e 
studiuesve të përgatisin  një dokument politikash 
për e-qeverisjen.
Ngritje kapacitetesh për zbatimin e e-qeverisjes. 
Në programet e trajnimit janë parashikuar të 
marrin  pjesë nëpunës të shërbimit civil dhe 
përfaqësues të OJF-ve.

Brenda projektit është parashikuar dhe ngritja e 
dy qendrave të informimit në Ministrinë e Arsimit 
dhe atë të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës . 
Këto qendra do të ofrojnë informacion të shpejtë 
dhe të saktë për shërbimet më të përdorshme nga 
qytetarët dhe komuniteti i biznesit.
 

Studimi elektoral shqiptar 2005
Ndryshe  nga vendet e tjera të Europës Lindore, 
njohja e preferencave të elektoratit dhe e procesit 
elektoral në Shqiperi janë pothuaj plotësisht të 
pastudiuara. Në rrafsh akademik ky është një 
boshllëk që materializohet në mungesën e studimeve 
serioze mbi Shqipërinë dhe konsiderimin e saj si 
rast jashtë kategorive dhe modeleve akademike të 
shkencave shoqërore. Në rrafsh praktik kjo mungesë 
materializohet në mangësi serioze tek politikat 
publike dhe strategjitë e politikëbërësve tanë. 

Nisur nga ky kontekst Fondacioni në bashkëpunim 
me Ambasadën Hollandeze në Tiranë mbështeti një 
projekt të Shoqatës Shqiptare të Shkencave Politike 
për të realizuar një studim postzgjedhor në Shqipëri.

Studimi u bazua mbi një sondazh të realizuar 
menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare, në 
periudhën 4-10 korrik 2005, dhe përfshiu 1500 
qytetarë shqiptarë në të gjithë vendin. 

Studimi pati për qëllim të shpjegojë rezultatet 
zyrtare të zgjedhjeve më shumë sesa t’i 
konfirmonte ato. Ai është së pari një studim 
akademik, i cili kryhet në kuadër të një projekti 
më të gjerë që përfshin studimin krahasues 
të sistemeve elektorale në 50 vende të botës 

2.

3.

Designing and implementing policies concerning 
electronic transparency. A study visit has been 
programmed to Estonia to provide the group 
of project experts with further opportunities to 
prepare a policy paper on e-government.
Capacity building to implement e-government. 
Training programs will be delivered for civil 
servants as well as representatives of civil society 
organizations.

The project also foresees the establishment of two 
information centers at the Ministry of Education and 
Science and the Ministry of Economy, Trade and Energy, 
respectively. These centers will offer swift and accurate 
information on the most widely used governmental 
facilities by the citizens and business community.

Albania post election study 2005
Different from other East European countries, the study 
of political preferences of the electorate in Albania 
is almost inexistent. On the academic plane, this 
represents a void which materializes in the absence 
of serious research and publications and is expressed 
mostly in Albania’s being characterized as a case 
outside the academic categories and models of social 
sciences. On the practical level, this void materializes in 
serious fl aws of public policies and strategies designed 
by the Albanian policy makers. Starting from this 
context, the Foundation together with the Netherlands 
Embassy in Tirana supported a project by the Albanian 
Association of Political Science to conduct a post 
election behavior study of the Albanians in 2005.

The study was based on a survey held immediately after 
the parliamentary election of 3 July 2005 in Albania, 
specifi cally on 4-10 July 2005, and involved 1500 citizens 
allover the country’s territory.

Rather than confi rm, the study was designed to explain 
the offi cial result of the elections. It is primarily an 
academic study conducted in the context of a wider 
project which incorporates a comparative study of the 
election systems in 50 countries of the world supported 
by the National Science Foundation of the USA.
The study has produced the fi rst data base ever on post 

2.

3.
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mbështetur nga Fondacioni Kombëtar për 
Shkencën i SHBA . 

Studimi ka prodhuar të parën bazë të dhënash 
për sjelljen elektorale që mund të përdoret nga 
studentë, studiues, analistë, politikanë, gazetarë, etj. 
Studimi gjendet në faqen e internetit të shoqatës së 
shkencave politike: http://alpsa.org/aes/

election behavior in Albania. The data base can be used 
by students, scholars, analysts, politicians, journalists, 
etc. The study is available on the web page of the 
Albanian Political Science Association: 
http://alpsa.org/aes/
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Forcimi i kohezionit social
Strengthening social cohesion
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During 2005, the Foundation focused its advocacy 
actions in projects designed to strengthen civil society and 
increase civic role in support of the interests of citizens and 
marginalized groups such as cultural minorities, people 
with disabilities, women, youth, drug users, etc.

Among these initiatives mention should be made of 
the project designed to improve the legal framework 
concerning non-governmental and non profi t-

organizations. The Foundation 
jointly with Partners-Albania 
established a group of experts 
who carried out an assessment 
of the existing legal framework 
in the light of the problems and 
issues that have emerged during 
these years of their application. 
The assessment report together 
with the recommendations of the 
working experts will be submitted 
to extended groups during 2006 
to ensure the contribution and 
participation of all the interested 

parties. At the end of discussions and consultations the 
necessary legal changes will be drafted. These steps will be 
followed by awareness and advocacy campaigns to lead to 
their approval and endorsement by the lawmakers.

The monitoring of press coverage of human rights and 
organized crime were two other initiatives that brought 
to the fore a series of problems in the way the press 
reports these events. The results of the monitoring projects 
encouraged a wide and intensive public debate and 
refl ection in the ranks of the journalists on the need to 
honor professional and reporting standards.

The Foundation supported the establishment of an 
Information Center on Disabilities in Tirana as a way to 

Gjatë vitit 2005 Fondacioni u përqëndrua më shumë 
në disa nisma avokatie që kishin për qëllim forcimin 
e shoqërisë civile dhe rritjen e rolit të saj në ndihmë të 
qytetarëve dhe grupeve të margjinalizuara si pakicat 
kulturore, njerëzit më aftësi të kufi zuara, gratë, të 
rinjtë, përdoruesit e drogës etj. 

Ndër këto nisma mund të përmendim projektin për 
përmirësimin e kuadrit ligjor për shoqatat joqeveritare 
dhe jofi timprurëse. 
Fondacioni, në bashkëpunim 
me Partnerët Shqipëri 
krijoi një grup ekspertësh 
që analizoi kuadrin ligjor 
ekzistues duke marrë 
parasysh problemet që kane 
dalë nga praktika në këto vite. 
Raporti me rekomandimet 
e përgatitura nga grupi i 
ekspertëve  do të diskutohet 
në rrethe tl gjera gjatë 
vitit 2006 për të siguruar 
kontributin dhe pjesëmarrjen 
e të gjithë të interesuarve. Në përfundim të kësaj pune 
do të draftohen ndryshimet e duhura ligjore të cilat do 
të përcillen me  fushata informative dhe avokati për të 
bërë të mundur miratimin e tyre nga ligjvënësit. 

Monitorimi i shtypit për të drejtat e njeriut dhe krimin 
e organizuar ishin dy nisma të tjera që nxorën në 
pah një varg problemesh që ekzistojnë në shtypin e 
ri shqiptar me respektimin e të drejtave të njeriut. 
Ato shërbyen edhe për nxitur një debat publik dhe 
refl ektim në rradhët e komunitetit e gazetarëve për 
respektimin e standarteve të raportimit.  

Fondacioni ndihmoi ngritjen e një Qendre 
Informacioni për Aftësinë e Kufi zuar në Tiranë, 

Edhe gjatë vitit 2005 vazhdoi 
mbështetja e Fondacionit 

për subjektet që kanë 
në qendër të vëmendjes 
mbrojtjen e të drejtave 

të shtresave të 
margjinalizuara
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e cila synon të shpërndajë informacion si dhe të 
ndërgjegjësojë gjithe aktorët e interesuar për nevojat 
dhe problemet e këtij grupi. Në bashkëpunim me 
Institutin e Trajnimit të Administratës Publike dhe 
Bashkinë e Tiranës, Fondacioni mbështeti një kurs 
kualifi kimi për punonjës socialë dhe studentë të 
Fakultetit të Shkencave Sociale për të përmirësuar 
nivelin e shërbimit dhe trajtimit të njerëzve me aftësi 
të kufi zuar. Në Lezhë, Fondacioni i dha një mundësi 
më shumë anëtarëve të shoqatës së të verbërve të 
integrohen nëpërmjet arsimimit duke mësuar alfabetin 
special Brail . Në Tiranë, u hap qendra e trajtimit të 
përdoruesve të drogës me metadon, një shërbim që 
vjen për herë të parë në Shqipëri si një mundësi për 
përmirësimin e cilësisë së jetesës së kësaj kategorie dhe 
që synon ndarjen e tyre përfundimtare nga droga. Kjo 
qendër vjen si vazhdim i një bashkëpunimi shumëvjeçar 
të Fondacionit me organizatën Aksion Plus për t’u 
ardhur në ndihmë të rinjve që kanë probleme me 
përdorimin e drogës.

Edhe gjatë vitit 2005 vazhdoi 
mbështetja e Fondacionit për 
subjektet që kanë në qendër 
të vëmendjes mbrojtjen e 
të drejtave të shtresave të 
margjinalizuara. Kështu u 
bashkëpunua me Komitetin 
Shqiptar të Helsinkit, Grupin 
Shqiptar të të Drejtave të Njeriut dhe organizatat rome 
si  Amaro Drom dhe Romani Baht për të dalë në krah të 
grave rome të keqtrajtuara si dhe të banorëve romë të 
Tiranës që në fi llim të vitit 2005 mbeten pa strehë ngaqë 
ngrehinat e tyre u prishën nga policia ndërtimore. Po 
kështu edhe gjatë këtij viti vazhdoi funksionimin qendra 
e fëmijëve romë në Elbasan, një projekt shumëvjeëar në 
bashkëpunim me bashkinë e Elbasanit.

Këto momente u konceptuan si pjesë e një avokatie më 
të gjerë që Fondacioni kreu gjatë vitit 2005 për romët 
duke monitoruar zhvillimin e strategjisë qeveritare për 
përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre.   

Gjatë vitit 2005 u krye dhe transferimi i programit 
të Gruas pranë Qendrës së Aleancave Gjinore për 
Zhvillim, ndërsa përfundoi misionin e vet programi i 
shëndetit publik.

distribute information and increase the awareness of the 
interested parties on the needs and problems encountered 
by this group. In cooperation with the Training Institute 
of Public Administration and the Municipality of Tirana, 
the Foundation funded a training course for social workers 
and students of the Faculty of Social Sciences to improve 
the quality of services for people with disabilities. In Lezha, 
the Foundation created an additional opportunity for the 
Association of Blind people to integrate with the mainstream 
population by learning the Brail alphabet. In Tirana, a center 
for providing methadone treatment for drug users was 
established. It is the fi rst of its kind in Albania and represents 
an opportunity for the improvement of the quality of life for 
drug users and a possible way out of addiction. The Center 
represents the crowning of the multi year cooperation of 
the Foundation with the “Action Plus” organization to assist 
young people to overcome drug related problems.

In 2005, too, the Foundation continued to support entities 
directly concerned with protection of the rights 

of marginalized groups. Mention 
can be made of cooperation with 
the Albanian Helsinki Committee, 
the Albanian Human Rights Group 
and the Roma organizations such 
as Amaro Drom and Romani Baht 
to take side with the maltreated 
Roma women and Roma 
population in Tirana thrown out 

of their makeshift homes by construction police who were 
acting on a decision by the Municipality of Tirana to free 
the area so that public works could take place. During last 
year, the Center for Roma Children in Elbasan, a multiyear 
project of the Foundation’s with the municipality of Elbasan, 
continued to provide services and cater to the needs of 
Romani children.

These projects were conceived as part of wider Roma 
advocacy efforts by the Foundation during 2005 under 
the program to monitor the implementation of the 
governmental strategy to improve the living conditions 
of the Roma population.

In 2005, the Foundation transferred its Women Program 
to the “Gender Alliance for Development” Center, while the 
public health program, was phased out.

In 2005, too, the Foundacion 
continued to support 

entities concerned with 
protection of the rights of 

marginalized groups.
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Përmirësimi i kuadrit ligjor për 
organizatat jofi timprurëse
Fondacioni udhëhoqi dhe koordinoi gjatë vitit 
2005 një lëvizje të shoqatave joqeveritare për të 
përmirësuar kuadrin ligjor që rregullon veprimtarinë 
e sektorit jofi timprurës në Shqipëri. Një grup  
ekspertësh analizuan me hollësi legjislacionin në këtë 
fushë dhe përgatitën një raport, i cili u konsultua me 
një grup më të madh ekspertësh dhe përfaqësuesish 
të OJF-ve në një tavolinë të rrumbullakët. Qëllimi 
ishte të zgjerohej rrethi i kontribuesve për propozimet 
mbi rregullimet ligjore që mund të kërkohen për të 
rregulluar veprimtarinë e sektorit. 

Në vazhdim Fondacioni në bashkëpunim me  
Partnerët Shqipëri organizuan 4 seminare të 
tjera në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Pogradec me 
përfaqësues të OJF-ve dhe organizatave donatore 
që punojnë në fushën e shoqërisë civile ku u 
diskutuan problemet dhe propozimet e dala nga 
grupi i ekspertëve dhe u sigurua mbështetja e tyre 
për fazën e dytë të projektit. Në këto aktivitete kanë 

Improving the legal framework for the 
non-profi t sector in Albania
In 2005, the Foundation led and coordinated a movement 
by the non governmental organizations to improve the 
legal framework regulating the activity of the non – profi t 
sector in Albania. A group of experts were hired to analyze 
in detail the relevant legislation. This core group prepared 
a report which was consulted with an extended group of 
experts and NGO representatives in a specially dedicated 
round table. The purpose of the project was to expand the 
circle of contributions to the proposed changes/amend-
ments required to be made in the laws to better and more 
effi ciently regulate the activity of the sector.

Further, the Foundation in collaboration with Partners-
Albania organized four additional seminars in Tirana, 
Vlora, Shkodra and Pogradeci with representatives of the 
non profi t organizations and representatives of donors 
working with civil society in Albania. The object of these 
seminars was the discussion of problems and proposals 
developed by the group of experts. In addition, during the 
seminars consensus was achieved on the continuation of 
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marrë pjesë përfaqësues të 110 OJF-ve nga qytetet 
Tiranë, Durrës, Elbasan, Librazhd, Pogradec, Korçë, 
Shkodër dhe Vlorë.

Pas përfundimit të fazës së njohjes dhe diskutimit të 
raportit, ekspertët do të dalin me propozime konkrete 
për ndryshimet/amendimet që duhet të bëhen në 
ligj dhe në disa akte të tjera nënligjore. Kjo fazë 
parashikohet të përfundojë në dhjetor 2006 dhe të 
vazhdoje me avokati e lobim pranë ligjvënësve.

Monitorimi i strategjisë për 
popullësinë rome 
Në vitin 2005 Fondacioni inicoi një projekt për 
të monitoruar zbatimin e strategjisë qeveritare 
për përmirësimin e statusit dhe gjendjes social 
ekonomike të popullsisë rome. Kjo është një praktikë 
që Fondacioni e ka nisur vitet e fundit duke i njohur 
shoqërisë civile të drejtën dhe detyrën për të patur një 
rol në qeverisjen e vendit. Këtu mund të përmendim 
monitorimin e strategjisë për personat me aftësi të 
kufi zuar, atë të integrimit gjinor, etj.
 
Një grup pune i përbërë nga ekspertë të Fondacionit, 
Komitetit të Helsinikit dhe Qendrës Shqiptare për 
Mbrojtjen e Fëmijëve bëri një vlerësim të situatës 
për periudhën 2003-2005 duke mbajtur parasysh 
objektivat e strategjisë sipas sektorëve, aktivitetet 
e planifi kura, punën e bërë nga institucionet e 
ngarkuara për zbatimin e strategjisë, fondet e 
përdorura dhe të vëna në dispozicion për këtë 
strategji, respektimin e afateve kohore dhe 
përmbushjen e objektivave nga pikëpamja sasiore 
(bazuar në treguesit e monitorimit të strategjisë).
 
Raporti u publikua në qershor 2006 dhe përmban 
një sërë rekomandimesh, ku më të rëndësishmet 
janë: të bëhet një rishikim i plotë i strategjisë dhe 
infrastukturës së zbatimit të saj. Ndaj pushtetit 
vendor kërkohet një bashëveprim më efi kas si 
me pushtetin qendror ashtu edhe me ojf-të dhe 
komunitetin rom.

the second phase of the project. Representatives of 110 
non profi t organizations from the towns of Tirana, Dur-
resi, Elbasani, Librazhdi, Pogradeci, Korca, Shkodra and 
Vlora have participated in these activities.

At the end of the phase of dissemination and discussion of 
the report, the experts will come up with concrete propos-
als for changes/amendments that need to be made in the 
law and relevant by-laws. This last phase is planned to end 
in December 2006 and will be followed by advocacy and 
lobbying campaigns with both law and decision makers.

Monitoring the national strategy on the 
improvement of the living conditions of 
the roma population
The Foundation’s project to monitor the implementation 
of the governmental strategy to improve the living 
conditions and upgrade the economic and social status 
of the Roma population was launched in 2005. This 
initiative follows an established practice with the 
Foundation which recognizes the civil society’s duty 
and right to play its role in the country’s governance.  
Likewise, the Foundation has supported civil society 
organizations to monitor other government strategies, 
laws and policies such as the strategy on people with 
disabilities, the freedom of information law, the national 
budget policies and laws, etc.

A group of experts from OSFA, the Helsinki Committee 
and the Albanian Center for Child Protection conducted an 
assessment of the situation over the period 2003-2005 in 
accordance with the benchmarks in the strategy: planned 
activities, achievements and duties of institutions charged 
with the implementation of the various components, the 
observance of timelines and the fulfi llment of objectives 
from the quantitative point of view (based on the strategy’s 
monitorable indicators).

The report of the working group will be published in 
June 2006. The Foundation will take special care to 
publicize the fi ndings of the report as widely as possible 
in order to increase the public’s awareness in general, 
and particularly to involve interest groups towards 
encouraging them to work together to monitor the 
implementation of the strategy in all fi elds.
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Përmirësimi i  kujdesit për personat 
me aftësi të kufi zuara
Ne jetojmë në një shoqëri e cila nuk është plotësisht 
e hapur ndaj personave me aftësi të kufizuar. Madje 
dhe në institucionet që e kanë për mision kujdesin 
ndaj tyre, shpesh vihet re një trajtim joprofesional. 
Në këtë situatë,  Fondacioni së bashku me Institutin 
e Trajnimit të Administratës Publike dhe Bashkinë 
e Tiranës ndërmorën një nismë për zhvillimin e 
një kursi kualifikimi për punonjësit socialë që 
merren me këtë kategori. Qëllimi i trajnimit ishte 
përmirësimi i veprimtarisë së atyre organizmave 
që merren me këtë shtresë duke ndikuar në 
statusin dhe cilësinë e jetës së personave me 
aftësi të kufizuar, në zbatim të strategjisë së 
miratuar për ta.

Gjithsej u zhvilluan 3 kurse trajnimi, përfshirë 
trajnimet në bazë të moduleve si dhe vizita në 
qendra sociale shërbimi për personat me aftësi të 
kufizuar. Kursi zgjati 18 javë dhe në të u përfshinë 
45 persona nga bashkitë e Tiranës , Durrësit , njësitë 
bashkiake të Tiranës dhe studentë të Fakultetit të 
Shkencave Sociale.

Në përfundim të kursit të trajnuarit u pajisën me 
çertifi katën ‘Punonjës social i kujdesit për personat 
me aftësi të kufi zuar”. Të gjithë pjesëmarrësit  
shkruan në formularët e vlerësimit se do t’ua 
rekomandonin këtë kurs kolegëve të tyre.

Monitorim i medias për 
të drejtat e njeriut
Të drejtat e njeriut janë në themel të çdo shoqërie 
të hapur dhe demokratike. Promovimi, mbrojtja dhe 
ndërgjegjësimi për to janë bërë mision i organizatave  
joqeveritare. Për vitin 2005, Fondacioni mbështeti një 
nismë të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut 
për të hartuar një raport studimor, i cili kishte si bazë 
monitorimin e shtypit të shkruar për periudhën 
1995-2005. Qëllimi i raportit është t’i vijë në ndihmë 
opinionit publik, mediave, organizatave dhe 
institucioneve  lidhur me gjendjen e shkeljeve 
të të drejtave të njeriut dhe pasqyrimin e tyre në 
media si dhe të nxisë një qëndrim kritik, veprues 
ndaj këtij realiteti.

Improving care for people with disabilities
We live in a society that is not fully accepting and open 
to people with disabilities. Even in the institutions 
dedicated to the care and treatment of these people, one 
is often faced with the non-professional treatment of the 
disabled. Given this situation, the Foundation together 
with the Training Institute for Public Administration 
and the Municipality of Tirana launched an initiative to 
develop a training program for social workers charged 
with the care of disabled people. The training was aimed 
at improving the activity of the institutions dealing with 
this category by contributing to the improvement of the 
social status and quality of life of people with disabilities 
through the implementation of the government’s 
strategy for people with disabilities.

The program contained three training courses which 
were designed to include training in accordance with 
the specially designed modules and visits to centers 
providing care for people with disabilities. The program 
continued for 18 weeks. It benefi ted 45 individuals from 
the Municipalities of Tirana and Durres, including from 
the Tirana municipality, and students from the Faculty 
of Social Sciences.

At the closure of the training course, the participants 
were given the Certifi cate of “Social Worker for People 
with Disabilities”. The participants wrote in their 
evaluation forms that they would recommend the 
course to their colleagues.

Monitoring media coverage of human rights
Human rights are the cornerstone of open and democratic 
societies and as such the promotion, protection and 
propagation of these rights has become the mission of 
many civil society organizations. In the year 2005, the 
Foundation supported an initiative by the Albanian Center 
for Human Rights to conduct a research and prepare a 
report on the state of the art of human rights. The essence 
of the report was the monitoring of written media over 
the period 1995-2005 for the purpose of informing the 
public opinion, media, organizations and institutions 
on the state of the art of human rights in Albania and 
their coverage by the media. The projects’ goal was to 
encourage a critical and pro-active stance to the existing 
reality of human rights and freedoms in the country.
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Raporti u publikua në dhjetor 2005 dhe identifi koi 
2833 raste të raportimit të gjendjes së të drejtave të 
njeirut në 4 të përditshme shqiptare. Për të gjitha 
çështjet e monitoruara,-dhuna në familje, dhuna ndaj 
policisë, trafi kimi i fëmijëve, trafi kimi i femrave dhe 
meshkujve për prostuticion, gjakmarrja, vetëvrasja, 
dhuna ndaj medias, etj-  vihet re që vitet ‘98-‘99 janë 
vitet me raste më të shumta raportimi të shkeljes së 
të drejtave të njeriut. 

Disa nga rekomandimet e raportit për median:

Gazetarët duhet të marrin leje nga kujdestarët 
kur shkruajnë për persona të sëmurë mendorë 
ose fëmijë. 
Duhet shmangur botimi i fotove me persona 
rezidentë nëpër spitalet psikiatrike. 
Theksi duhet vënë në trajtimin e dukurive të 
ndryshme sociale dhe jo në përshkrimin e 
hollësive që mund të dëmtojnë lexuesin.

Kontributi i ojf-ve të grave për të 
ndikuar zhvillimin
Brenda sferës së shoqërisë civile ojf-të e grave 
zënë një peshë të rëndësishme. Prej vitesh ato 
janë përpjekur të përfaqësojnë këtë shtresë kyç 
për emancipimin e një shoqërie duke ofruar 
shërbime, ekspertizë, ndërgjegjësim, lobim, avokaci. 

1.

2.

3.

The report was published in December 2005 and 
identifi ed 2833 cases of human rights violations 
reported by four of the Albanian dailies. Overall the 
monitored cases represented instances of domestic 
violence, police violence, child traffi cking, male and 
female traffi cking  for prostitution, blood vengeance, 
suicide, media violence, etc. The monitoring revealed 
that the years 98-99 represent the period with the 
greatest number of media reports on human rights 
violations. The report contains recommendations for 
the media and the governmental structures:

Journalists should seek permission of care givers 
before reporting on cases involving mentally 
handicapped people or minor children;
Pictures of resident patients in psychiatric 
institutions should be avoided;
The emphasis should be placed on the social 
implications of the phenomenon and not on 
details that may negatively affect the reader.

Women ngo-s and their impact on the 
country’s development
Women ngo-s account for an important part of civil society. 
For many years they have been trying to represent women 
as a vital group of key importance to the emancipation of 
the society. The involvement of women ngo-s in advocacy, 
lobbying, awareness-building but also in service delivery 

1.

2.

3.
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Fondacioni është themelues i Qendrës së Gruas- 
sot Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim dhe 
ka patur një program të veçantë për gruan deri 
në 2005, kur programi u transferua pranë kësaj 
Qendre.Megjithatë edhe gjatë këtij viti mbështetja 
e Fondacionit për gratë nuk mungoi. 

Kështu u lehtësua një bashkëpunim i ri midis 
OJF-ve të grave në Shqipëri dhe Moldavi në ndarjen 
e eksperiencave në zhvillimin e komunitetit 
dhe fushave të tjera të aktiviteteve, të cilat kanë 
si qëllim promovimin e ndryshimeve sociale. 
Organizatore të këtij bashkëpunimi qenë  Qendra e 
Aleancës Gjinore për Zhvillim, Tiranë-Shqipëri, dhe 
Qendra Ndërkombëtare e Gruas për Studime dhe 
Informacion, Kisinau, Republika e Moldavisë. 

Më  22-28 Maj 2005  tetë  përfaqësuese nga OJF 
të ndryshme moldave  vizituan Shqipërinë dhe 
zhvilluan takime me OJF shqiptare, gra në politikë 
etj. Më 13-20 Nëntor 2005  nëntë  OJF shqiptare 
(Shoqata: Gruaja Prodhuese, Qendra: Gratë për 
gratë, Strehëza “Refleksione” – Shkodër Qendra 
Aleancës Gjinore për Zhvillim, Plan Albania, 
Forumi i Gruas Partia Demokrate, Strehëza “Vatra” 
– Vlorë, Shoqata “Nëna fëmija dhe e ardhmja” 
–Korçë) kthyen vizitën në Moldavi dhe krijuan 
mundësi për bashkëpunim të mëtejshëm. 

Përfaqësimi dhe roli i grupeve të 
interesit - studim
Grupet e interesit luajnë një rol të rëndësishëm në 
shoqëritë demokratike. Nëpërmjet tyre rritet kapitali 
social, realizohet më mirë procesi i avokatisë dhe 
lobimit si dhe rritet trysnia mbi qeverisjen dhe 
vendimarrësit. Nisur nga gjithë këto, Fondacioni 
inicioi ndërmarrjen e një studimi që po kryhet 
nga Qendra Shqiptare për Studime Ekonomike. Në 
një fazë të mëvonshme Fondacioni do ta asistojë 
me ndërgjegjësim publik, avokati e lobime për 
rekomandimet e studimit. 

Si bazë themelore për vlerësimin e grupeve të 
interesit në Shqipëri është marrë dokumentacioni 
ligjor specifi k për secin nëngrup tematik si dhe një 
vëzhgim i detajuar mbi bazën e një pyetësori të 

has been irreplaceable. Among the many women NGO-s that 
the Foundation has helped to establish is the Women’s Center, 
presently called the “Gender Alliance for Development” Center. 
As women’s empowerment has been a long time priority with 
the Foundation, for many years until 2005 it maintained and 
ran a specially designed Women Program. At the end of 2004, 
the Foundation’s Women Program was transferred to the 
Women’s Center. However, the Foundation maintained its 
support for the program throughout the year 2005 through a 
grant to the Center of the Gender Alliance for Development. 

The Foundation supported an initiative between Women 
NGO-s in Albania and Moldova to share experiences in the 
fi eld of women’s role in community development, but also 
in other spheres of social life contributing to the promotion 
of social changes. The lead organizations for this exchange 
were the Center of the Gender Alliance for Development in 
Tirana, Albania and the International Women’s Center for 
Information and Research in Chisinau, Moldova.

From 22-28 May 2005, eight members from different 
Moldovan NGO-s visited Albania. They met with represe-
ntatives of Albanian NGO-s, women politicians, etc. From 
13-20 November 2005 members from nine Albanian NGO-s 
(“Production Women”, “Women for Women”, the shelter 
“Refl exions” in Shkodra, “The Gender Alliance for Develop-
ment”, “Plan-Albania”, “The Women’s Forum of the Demo-
cratic Party”, the shelter “Vatra” in Vlora, the organization 
“Mother, Child and the Future” in Korca”) returned the visit 
to their Moldovan friends, thereby creating possibilities for 
continued cooperation in the future.

Study of the role and representation of 
interest groups
Interest groups have an important role to play in 
democratic societies. They are a good vehicle for the 
expansion of social capital, the effectuation of advocacy 
and lobbying actions and the exercise of social pressure 
on government and decision makers. Starting from 
these considerations the Foundation initiated a study 
proposed and still under implementation by the Albanian 
Center for Economic Studies. At a later stage, the 
Foundation will assist the center with conducting public 
awareness, advocacy and lobbying with regard to the 
recommendations of the project.
The basis for the assessment of interest groups in Albania is 
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posaçëm. Do të konsultohen një numër burimesh 
informacioni në fushën e vlerësimit, vendase dhe të 
huaja, formale dhe informale.

Raporti pritet të bëhet publik brenda gjysmës së parë 
të vitit 2006.

Qendër informacioni mbi 
aftësinë e kufi zuar
Megjithëse aftësia e kufi zuar është një dukuri 
e përhapur në Shqipëri, njerëzit dinë pak për 
të ose parapëlqejnë të mos fl asin për shkak të 
paragjykimeve që ekzistojnë . Për të kontribuar 
sadopak në uljen e këtyre barrierave, Fondacioni 
mbështeti ngritjen e Qendrës së Informacionit mbi 
Aftësinë e Kufi zuar, një projekt i shoqatës “Ndihmoni 
jetën”. Qendra u ngrit në mjediset e shoqatës dhe 
ofron informacion mbi të drejtat  e fëmijëve me 
aftësi të kufi zuar dhe në përgjitëhsi për njerëzit 
që kanë këtë lloj problemi.

Drejtuesit e shoqatës morën kontakt me drejtorinë 
e shkollës “Androkli Kostallari” për të ndëruar një 
koalicion të vogël në ndihmë të personave me aftësi 
të kufi zuar. U shpërndanë 1500 fl etëpasoje dhe 
broshura për nxënësit dhe mësuesit e shkollës. 
U ngrit dhe një grup fëmijësh prej 20 vetash që 
do të jenë avokatë të fëmijëve me aftësi të kufi zuar 
dhe do t’i përfshijnë ata në aktivitete të ndryshme. 

Në sajë të këtij bashkëpunimi, tani mësuesit janë 
më të informuar për modelet bashkëkohore të 
edukimit të fëmijëve më aftësi të kufi zuar siç është 
edukimi gjithëpërfshirës. Në fund i gjithë komuniteti 
i kësaj zone është tani më i ndërgjegjësuar për të 
mbështetur fëmijët me aftësi të kufi zuar dhe është 
bërë më mikpritës për ta.

grounded on the study of the specifi c body of laws affecting 
each of the interest subgroups which is then broken down 
into a specifi cally designed questionnaire. A number of 
information sources will be consulted including foreign and 
domestic, formal and informal. The report from the study 
is expected to be made available to the public within the 
fi rst half of 2006.

Disability information center
Although disabilities, like elsewhere in the world, affect 
certain fractions of the population, people know little 
about the specifi c phenomenon ailing them or their 
loved ones and prefer not to talk about these problems 
because of the prejudice and social stigma associated 
with disability. To help reverse the situation, no matter how 
modestly, the Foundation contributed to the establishment 
of an Information Center on Disabilities, a project by the 
disabilities association “Assist Life”. The center has been 
established at the premises of the association and makes 
available information on the rights of children with 
disabilities, in particular, and the rights of people who suffer 
from the disadvantages of being disabled, in general.

The leaders of the association contacted the headmaster 
of the school “Androkli Kostallari” to request the school’s 
help with the establishment of a coalition to benefi t 
people with disabilities. The teachers and students of the 
school received booklets and other information materials. 
A group of 20 students was set up to advocate on the 
rights of children with disabilities and work proceeded to 
involve them in the various activities of the school.

Thanks to this project, the teachers are now better aware 
of contemporary models of dealing with children with 
disabilities. Lastly, the entire community in the school 
area is now better informed about the disability issues 
and committed to supporting children with disabilities, 
therefore providing for a more receptive attitude towards 
this category.
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Partneriteti “administrata vendore 
-  sektori privat” për të përmirësuar 
shërbimet ndaj komunitetit
Rastis që bashkëpunimi midis sektorit publik dhë 
atij privat të konceptohet vetëm në njërin kah: çfarë 
duhet të bëjë qeverisja lokale apo qendrore për të 
mbështetur biznesin. Lihet kështu disi mënjanë kahu 
i anasjellë: si mund të ndërtohet një partneritet i 
sukseshëm midis këtyre dy sektorëve në mënyrë që të 
rriten sasia dhe cilësia e shërbimeve ndaj komunitetit. 
Për të tërhequr vëmendjen në këtë shpërpjestim 
Fondacioni mbështeti një studim të Qendrës për 
Nxitjen e Biznesit dhe Reformave Publike, i cili mori 
përsipër të ofrojë  mendime dhe masa specifi ke për 
krijimin e një mjedisi sa më nxitës për zhvillimin e 
këtij partneriteti. 

Për realizimin e projektit u zgjodh bashkia e Laçit 
ku në sajë të këtij partneriteti është ngritur një treg 
industrial modern dhe efi kas për qyetetin. Studimi 
kombinoi analizën e rasteve konkrete me përvojat 
e vendeve të tjera si dhe mendimet e dala nga 
diskutimet e përbashkëta mes biznesit të vogël dhe 
bashkisë për zgjerimin e partneritetit. 

Një aspekt i rëndësishëm i studimit ka të bëjë me 
rritjen e interesit të komuniteteve vendore per 
probleme te qeverisjes lokale si dhe të zhvillimit të 
biznesit. 

Ekzaminimi i rolit të medias në 
paraqitjen e krimit të organizuar
Krimi i organizuar është kthyer në një nga temat 
më të diskutuara në vend. Për pasojë, mediat i lënë 
shumë hapësirë pasqyrimit të tij. Nga ana tjetër, 
njerëzit ankohen se media ka shumë kronikë të zezë. 
Për të hulumtuar më konkretisht këtë problematikë, 
Fondacioni mbështeti një vrojtim për rolin e medias 
në mbulimin e krimit të organizuar që u realizua nga 
Instituti Shqiptar i Medias.

U monitoruan 7 gazeta që  preupozohen si më të 
lexuarat për periudhën janar-mars 2005. 633 artikuj 
të botuar me këtë temë u ndanë në nëntema të 
veçanta si trafi ku i qënieve njërëzore, trafi ku i 
drogës, etj. U intervistuan 10 gazetarë në 10 media të 

Building partnerships between the local 
government units and the private sector to 
improve secvices to the community
Cooperation between the public and the private sector is 
often conceived as one-way communication: what can the 
local (or even central) government do to support business 
operations? This attitude somehow ignores the other 
side of the communication: How to establish successful 
cooperation between these two sectors so that both the 
quantity and quality of services to the community be 
increased and improved. To draw attention to this kind of 
attitude the Foundation supported a study by the Center 
for the Stimulation of Business and Public Reforms. The 
main objective of the project was to provide options and 
recommend specifi c measures for the creation of an enabling 
environment for this kind of partnership.

The site for project implementation was set in the 
municipality of Lac. Thanks to the public-private partnership 
established between businesses and local government in 
this town, the citizens now have a modern market place to 
sell industrial products.  The study combined the analysis 
of the concrete cases with experience from other countries 
as well as options generated by joint discussions between 
small businesses and the municipality leaders concerning 
the expansion of public-private partnership.

An important aspect of the study has to do with the growth 
of the interest of local communities on issues of local 
governance and business development.

Surveying media coverage 
of organised crime
Organized crime is now one of the most heated topics in the 
country. Consequently, the media provides ample coverage 
of crime-related issues. On the other side, people complain 
that there is too much black chronicle in the media.  To 
examine the problem more thoroughly the Foundation 
supported the carrying out of a survey about the role of the 
media in covering and reporting about organized crime. The 
survey was conducted by the Albanian Media Institute.

Part of the project was the monitoring of seven newspapers 
considered to be the most popular in the country over 
the period January-March 2005. The 633 articles on this 
topic were sorted and categorized based on sub-topics 
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ndryshme dhe përfundimet e raportit iu paraqitën një 
përfaqësie gazetarësh për të diskutuar rreth tyre. 

Gjatë diskutimeve dolën në pah një varg problemesh, 
siç ishte vështirësia e marrjes së informacionit për 
ngjarje të tilla nga institucionet qeveritare, mungesa 
e gazetarisë investigative për shkak të mosmotivimit 
fi nanciar të gazetarëve, raporti me të afërmit e 
viktimave, banalizimi i detajeve, etj. 

such as the human traffi cking, drug traffi cking, etc. 
Ten journalists from ten different newspapers were 
interviewed and the fi ndings of the report were 
submitted to a commission of journalists to discuss and 
refl ect on.

During the discussions, a number of problems surfaced 
such as the diffi culty of accessing information from the 
governmental agencies, the absence of investigative 
journalism due to shortage of fi nancial incentives 
for journalists, possible problems with the victims’ 
relatives, banalization of details, etc.
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Shtimi i alternativave për të rinjtë
Enhancing alternatives for
young people 
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In 2005, the Foundation crafted a special strategy to enhance 
alternatives for young people mainly in two directions: 
increasing alternatives for young people residing in Albania 
and creating an attractive environment for young people to 
return to the country after fi nishing their studies abroad.

The fi rst group of projects identifi es a number of projects for 
young people who have settled in suburban areas as a result 
of demographic movements that swept the population in 
the years 1990. One of these areas is Spitalla in the region 

of Durres where the Foundation 
supported the establishment 
of an information offi ce for 
young people to help them 
make contact and stay in touch 
with the employment offi ce or 
educational authorities in their 
area. Thanks to the project some 
of the young people were enrolled 
in the secondary school and some 
in professional training courses. 
In addition, the Foundation 
continued to support the activity 
of the Community Centers in 
Bathore, Delvina, Fushe Arrez 
and Gramsh. These centers run 
professional training corpuses for 

young people in computer, mechanics, tailoring, etc.

From Shkoder to Elbasan, up to Vlora and Gjirokastra, the 
Student Advising Centers at the Universities continued 
to supply young people with information on schooling 
opportunities in the country and abroad and to provide them 
with up to date literature and books, internet and electronic 
mail services.

The majority of young people unfortunately do not have 
access to such facilities due to lack of infrastructure and 

Gjatë vitit 2005 Fondacioni e ndërtoi strategjinë e vet 
për shtimin e alternativave për të rinjtë në dy kahe: në 
krijimin e mundësive për të rinjtë që jetojnë në Shqipëri 
si dhe në krijimin e një ambjenti tërheqës  për të rinjtë 
që kanë zgjedhur të studiojnë jashtë.

Në grupin e parë të projekteve veçohen disa nisma 
për të rinjtë  që janë vendosur në zonat suburbane si 
rezultat i lëvizjeve demografi ke që përfshinë Shqipërinë 
pas viteve ’90. Një nga këto zona është ajo e Spitallës 
në Durrës, ku fondacioni 
mbështeti hapjen e një 
zyre informacioni ku të 
rinjtë mund të vendosnin 
kontakte me zyrën e 
punësimit apo drejtorinë 
arsimore. Në sajë të 
projektit u arrit që disa 
prej tyre të regjistroheshin 
në shkollën e mesme, apo 
në kurse profesionale. 
Gjithashtu në Bathore, 
Delvinë, Fusharrëz e 
Gramsh, Fondacioni 
vazhdoi të mbështesë 
veprimtarinë e Qendrave 
Komunitare që ofrojnë 
kurse formimi profesional për të rinjtë në kompiuter, 
rrobaqepësi, mekanikë etj.  Nga Shkodra e Elbasani 
deri në Vlorë e Gjirokastër, Qendrat e Informimit dhe 
Këshillimit të Studentëve në universitete  vazhduan 
të vënë në dispozicion të të rinjve informacion 
për shkollim brenda e jashtë vendit, literaturë 
bashkëkohore, shërbimin e internetit dhe të postës 
elektronike.

Këto janë shërbime që për fat të keq nuk i zotërojnë 
shumica e të rinjve për shkak të mungesës së 

Nga Shkodra e Elbasani deri 
në Vlorë e Gjirokastër, Qendrat 

e Informimit dhe Këshillimit 
të Studentëve në universitete 

vazhduan të vënë në dispozicion 
të të rinjve informacion për 

shkollim brenda e jashtë 
vendit, literaturë bashkëkohore, 

shërbimin e Internetit 
dhe të e-mailit
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infrastrukurës dhe varfërisë. Për këtë qëllim Fondacioni u 
angazhua në krijimin e modeleve që ndikojnë në shtimin 
e shërbimeve bashkëkohore për të rinjtë. Shembulli më i 
mirë për këtë është ngritja e laboratorit të lëvizshëm të 
informatikës pranë qendrës Linkoln në Tiranë.  

Një tjetër synim ishte gjallërimi i aktivizmit qytetar 
në radhët e të rinjve. Disa projekte të ideuara nga 
lëvizja rinore  Mjaft! gjetën mbështetjen e fondacionit 
pikërisht për këtë arsye. Kështu, u hap në internet një 
bazë të dhënash me 
platformat e kandidatëve 
për deputet, e cila bën 
të mundur monitorimin 
e tyre gjatë gjithë 
legjislaturës. U krye një 
testim i opinionit publik 
në Tiranë për hapjen 
e një kazinoje, pas një 
vendimi qeverie që ngjalli 
polemika. Nga ana tjetër, 
fondacioni mbështeti 
perpjekjet  për krijim 
kapacitetesh në shoqatat 
rinore. Shoqata  Krik 
Albania u ndihmua në 
një program trajnimi për 
shoqatat rinore, ndërsa nëpërmjet programit Lindje-
Lindje  u lehtësua shkëmbimi i përvojave në krijim 
lidershipi për shoqatat rinore që veprojnë në rajonin e 
Ballkanit. 

Në grupin e dytë të projekteve synim kryesor ishte 
krijimi i një ambjenti tërheqës për kthimin e të rinjve 
që studiojnë jashtë. Fondacioni mbështeti mbajtjen e 
një workshopi të organizuar nga Rrjeti Internacional 
i Shoqatave Studentore Shqiptare, i cili solli në solli në 
Tiranë rreth 40 studentë në vitin e fundit të studimeve 
për të parë nga afër mundësitë e punësimit në Shqipëri  
nëpërmjet kontakteve me përfaqësues të kompanive 
më të fuqishme që veprojnë në vend.  Ndërkohë, ish 
studentët shqiptarë që kanë mbaruar në Universitetin 
e Europës Qendrore ceu-Budapest, në Universitetin 
Amerikan të Bullgarisë apo që kanë ndjekur Seminaret 
e Salzburgut bënë perpjekje për krijimin e shoqatave të 
ish studentëve falë inkurajimit nga  Fondacioni.
2005-a ishte viti i fundit i një prej programeve më 

poverty. For this purpose, the Foundation was involved in 
the creation of models that can lead to increasing the access 
of young people to such services. The best example is the 
creation of the mobile computer laboratory with the Lincoln 
Center in Tirana.
Another objective of the Foundation in 2005, is the 
revitalization of civic activism in the ranks of young 
people. Projects proposed by the Movement Mjaft 
were supported by the Foundation specifically for this 
purpose. A web site was opened on the internet with 

a database containing the 
platforms of candidates 
running for parliament to 
provide the monitoring 
of their election promises 
throughout the legislature.  A 
polling of public opinion was 
conducted in Tirana following 
the government’s decision to 
open up a casino in Tirana 
which stirred up heated 
debates and controversies. 
In addition, the Foundation 
paid special care to the 
strengthening of capacities 
of youth organizations. The 
Association Krik Albania 

was awarded a grant to conduct a capacity building 
training program for youth organizations, whereas the 
East-East program provided funding to the exchange 
of experiences in leadership development among youth 
organizations in the Balkan region.

In the second group of projects, the main purpose was 
the creation of an enabling environment for the return of 
Albanian overseas graduates. The Foundation supported 
the holding of a workshop organized by the International 
Network of Albanian Students Association which brought 
to Tirana about 40 students in the last year of their studies 
to see fi rst hand employment opportunities in Albania 
through fi rst-hand contact with the powerful companies 
in the country. In the meantime, Albanian alumni of 
the Central European University –CEU- in Budapest, the 
American University in Bulgaria or alumni of the Salzburg 
seminars made efforts to establish corresponding alumni 
organizations thanks to encouragement and funding by 
the Foundation.

From Shkodra to Elbasan, up 
to Vlora and Gjirokastra, the 
Student Advising Centers at 
the Universitites continued 

to supply young people with 
information on schooling 

opportunities in the country 
and abroad and to provide them 

with up to date literature and 
books, Internet and e-mail.
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të suksesshme të Fondacionit Soros: programit 
Fellowship . I fi lluar në vitin 1998 për nivelin qendror 
të administratës, në vitin 2001 ai u shtri edhe në 
bashkitë e kategorisë së parë. Ky program, arriti të 
motivonte rreth 112 ish studentë të shkolluar jashtë 
vendit qe të punësoheshin në shërbimin civil. 26 fellow 
në administratën qendrore u ngritën në detyra të 
larta, nga të cilët 6 ministra, zëvendësministra dhe 
ambasadorë. Në sajë të programit administrata u bë 
më e hapur dhe me mikpritëse ndaj studentëve që 
kanë mbaruar jashtë dhe ç’është më e rëndësishme 
mësoi të vlerësojë aftësitë profesionale para atyre 
partiake. Shumica e përfi tuesve të programit 
vazhdojnë të punojnë në administratë edhe pas 
ndërrimit të qeverisë . 

Në vazhdim të kësaj linje, fondacioni përgatiti një draft 
program i cili do të realizohet në bashkëpunim me 
PNUD dhe IOM. Objektivat e projektit janë përqëndruar 
në 1. zhvillimin e aftësive të domosdoshme për 
zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit në 
Ministritë e Integrimit, të Ekonomisë, të Financave 
dhe të Jashme; 2. forcimin e kapaciteteve në Bashkinë 
e Tiranës për t’iu përgjigjur sfi dave të stadit të ri të 
zhvillimit të kryeqytetit; 3. krijimi i një ambienti ligjor 
sa më motivues për të diplomuarit jashtë vendit që 
dëshirojnë të kthehen pas p[rfundimit të studimeve; 
4. krijimin dhe konsolidimin e rrjeteve sociale që 
sigurojnë një bashkëpunim sa më të mirë dhe 
lehtësojnë transferimin e dijeve dhe ekspertizës duke 
stimuluar zhvillimin dhe progresin në vend. 
Në kuader të këtij projekti Fondacioni do të mbulojë 
kostot për ekspertizë teknike për integrimin; krijim 
kapitali social; rregullime ligjore, etj.

The year 2005 marked the closure of one of the 
Foundation’s most successful programs, i.e. the fellowship 
program. Launched in 1988 at the central level of 
government, in the year 2001 the program was extended 
to the fi rst category municipalities, too. The project was 
successful in motivating about 112 overseas graduates 
to seek employment in the public sector. Of the OSFA 
supported fellows in the civil service, 26 were promoted 
to higher posts: 6 became ministers, deputy ministers 
and ambassadors. Thanks to the fellows, the public 
administration in Albania became more transparent 
and receptive of the returnees and what is more the 
administration’s leaders learned to appreciate meritocracy 
over political partisanship. Large numbers of the program 
benefi ciaries remain in the civil service even though the 
elections of 2005 brought into offi ce the opposition parties.

To upkeep the positive achievements of the former 
fellowship Program, the Foundation reshaped its 
approach as part of the UNDP and IOM capacity 
building facility for the Government of Albania. The 
objectives of the program are: to create necessary 
capacities for the implementation of the Stabilization 
and Association Agreement in the Ministry of 
Integration, the Ministry of Economy, the Ministry 
of Finance and the Ministry of Foreign Affairs; 2. to 
strengthen capacities at the municipality of Tirana 
to respond to the newly created challenges for the 
development of the capital; 3. to create an enabling 
legal and regulatory environment for the returnees 
of overseas universities; 4. to create and consolidate 
social networks that ensure effective cooperation and 
coordination and enable the transfer of knowledge 
and expertise to stimulate development and progress 
in the country. In the context of this program, the 
Foundation will provide for technical expertise to 
assist institutional integration efforts; the creation 
of social capital; the effectuation of institutional and 
legal improvements, etc.
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Riformatimi i programit fellowship
Duke fi lluar nga viti 1999 Fondacioni ka realizuar 
dy programe fellowship për të motivuar të rinjtë që 
mbarojnë studimet jashtë të kthehen dhe të punojnë 
në adminstratën publike dhe në pushtetin lokal. Një 
varg kushtesh të reja bëjnë që motivimi nëpërmjet 
pagave shtesë të mos funksionojë. Në këtë kontekst 
Fondacioni riformatoi këto programe.  Ndërhyrja 
e re  është konceptuar si pjesë  e një programi  të 
mbështetur nga Programi i Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillimin UNDP, Organizata Ndërkombëtare 
për Migrimin IOM dhe donatorë të tjerë që do t’i 
kontribuojnë strategjisë qeveritare për ndërtim 
kapacitetesh nëpërmjet  rikthimit të kapaciteteve 
intelektuale si dhe vitalizimit të rolit të diasporës. 

Në fellowshipin e rikonceptuar, Fondacioni do 
të mbështesë forcimin e kapaciteteve në katër-
pesë ministri me rëndësi prioritare për zbatimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit. Gjithashtu, 
programi i ri Fellowship do të mbështesë  edhe 
Bashkinë e Tiranës si njësia më e madhe vendore e 
mbështetur nga fellowshipi i mëparshëm.  Format e 
mbështetjes nga ky fellowship do të jenë: trajnime, 
shkëmbime, ekspertiza, rrjetëzime, etj. Një rëndësi e 
madhe në kuadër të programit të ri fellowship do t’i 
kushtohet krijimit të një mjedisi sa më mikpritës për 
të rikthyerit në Shqipëri. 

Integrimi i të rinjve të zonës së 
Spitallës dhe Porto Romanos
Pas viteve ’90 në zonën e Spitallës dhe Porto Romanos 
në rrethin e Durrësit pati një shtim të popullsisë 
si pasojë e lëvizjeve migratore nga Veriu dhe nga 
Jugu në drejtim të qendrës. Në këtë situatë, të rinjtë 
e ardhur nga zona të tjera kanë vështirësi për t’u 
integruar në jetën e qytetit dhe sidomos për të gjetur 
një punë të përshtatshme .

Fondacioni mbështeti hapjen e një zyre informacioni 
për të rinjtë e zonës, e cila ofroi njohuri për të drejtat 
e tyre si shtetas. Zyra vendosi lidhje  me institucionet 
lokale si:  me zyrën rajonale të punësimit, drejtorinë 
arsimore, sektorin e arsimit dhe kulturës pranë 
bashkisë,  për të bërë adresimin e duhur të nevojave 
të të rinjve. Për identifi kimin e nevojave u realizuan 

Rethinking the fellowship program
Starting from year 1999, the Foundation has designed two 
Fellowship Programs to motivate the younger generation of 
graduates from overseas universities to return to Albania and 
seek employment with both the central and local levels of 
the administration in the country. An array of newly created 
circumstances caused the supplementary salary type of the 
fellowship to stop being useful. Hence, the Foundation’s 
initiative to reshape these programs. The new intervention 
by the Foundation is designed to be part of a program by 
UNDP, IOM and other donors and aims to contribute to 
capacity building for the government of Albania through 
“brain gain” and the vitalization of the role of the Diaspora.

In the newly designed fellowship, OSFA will support 
the strengthening of capacities in 4-5 ministries of 
priority importance for the implementation of the 
Stabilization and Association Agreement. In addition, the 
new fellowship program will support the Municipality 
of Tirana, as the biggest local government unit in the 
country and one of the greatest institutional benefi ciaries 
of the previous fellowship program. The types of support 
provided under the new fellowship program will comprise: 
training, exchanges, expertise, networking, etc. An 
important emphasis in the new fellowship will be placed 
on the creation of a hospitable and enabling environment 
for the returnees in Albania.

Contributing to the integration of 
youth from the areas of Spitalla 
and Porto Romano
After the nineties the area of Spitalla and Porto Romano 
in the region of Durres have seen considerable increases 
in population numbers due to the migratory movements 
from both the North and the South of the country towards 
the central towns and cities of Albania. In this situation, 
new-comers, particularly young people, fi nd it diffi cult to 
integrate themselves with the city life and most importantly 
to ensure access to decent jobs.

The Foundation supported the opening of an information 
offi ce for young people in the area to provide them with 
knowledge and understanding of their rights and freedoms 
as citizens of this country. The offi ce established relations 
with the local institutions such as the regional employment 
offi ce, the educational directorate and the educational and 
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sondazhe me të rinjtë e zonës, të cilat u pasuan 
nga veprime konkrete për regjistrimin e tyre në 
shkolla të formimit profesional, shkolla të mesme të 
përgjithshme, sistemin e arsimit me korrespondencë 
(për të rinjtë që kishin kapërcyer moshën), kurse 
të kualifi kimit profesional (kompjuter dhe gjuhe 
e huaj), takime dhe workshope sensibilizuese mbi 
nevojën për arsimim, pasojat e diskriminimit 
shtresor, përshtatjen kulturore dhe gjuhësore, 
etj.  Në përfundim të vitit shkollor u organizua 
edhe një shkolle vere, e cila i shërbeu zgjerimit të 
informacioneve mbi vështirësitë e banorëve të 
zonës dhe inkurajimit të përpjekeve edukuese 
dhe integruese.  

Në 6-muaj të zbatimi të këtij projekti, 23 të rinj u 
regjistruan në arsimin e mesëm të përgjithshëm, 15 
të rinj u regjistruan në arsimin profesional, 5 të rinj u 
futën në  sistemin e korrespondencës, 18 përfunduan 
një kurs kompiuteri dhe 20 të tjerë kurset e gjuhës.

Workshopi “Kthimi në Shqipëri – 
një sfi dë për të gjithë ata që 
studiojnë jashtë”
Në mbështetje të strategjisë disa vjeçare 
tashmë për rikthimin e specialistëve të rinj 
në Shqipëri, Fondacioni mirëpriti idenë e 
Rrjetit Ndërkombëtar të Shoqatave Studentore 
shqiptare për organizimin e një workshopi me 
studentë shqiptarë që studojnë jashtë vendit 
dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe 
kompanive serioze që veprojnë në vend (Vodafone, 
Raifeissen Bank, ProCredit, Dhoma e tregëtisë 
dhe industrisë). Qëllimi kryesor i projektit ishte 
krijimi i urave të komunikimit mes tyre për të 
konkretizuar projektet në interes të kthimit të 
studentëve shqiptarë nga jashtë, për punësim 
brenda vendit.

37 të rinj studentë nga universitetet në Itali, 
Gjermani, Austri, Francë, Angli dhe SHBA morën 
pjesë në këtë aktivitet që u mbajt në Tiranë në datat 
25-27 gusht 2005. 13 prej tyre përfaqësonin 7 shoqata 
rinore si “New Age”- Milano, “Illyria”-Hamburg, 
“Rinia”-Vjenë, “asab”-Bari, “usab”-Bolonjë, “Drita”-
Londër, “Vox Aquila” (Parma), etj.

cultural units at the municipality in order to be able to address 
the needs of the young people in an effi cient and satisfactory 
way. To identify young people’s needs, the project launched 
surveys to collect their opinion. The identifi cation of needs was 
followed by action to ensure young people’s enrollment in VET 
institutions, general education schools, part time educational 
schemes (for young people past school age), professional 
training courses (such as computer and foreign language 
courses), meetings and workshops to increase awareness on 
the need for education, on the effects of discrimination based 
on social status, the need to improve and adapt to the new 
conditions, etc. At the end of the academic year, a follow up 
summer school was organized which contributed to enhanc-
ing understanding of the diffi culties faced by inhabitants of 
the area and served to encourage greater efforts towards 
education and integration.

During the six months of this project’s duration, 23 young 
people were enrolled in secondary general education, 15 
young people were enrolled in professional education, 5 
entered the part time system, 18 fi nished computer courses 
and 20 others were enrolled into foreign language courses.

The workshop: “Returning to Albania – 
a challenge for those who study abroad” 
As a further step in achieving its long-time strategy 
to encourage young people to return to Albania upon 
graduation from studies abroad, the Foundation 
welcomed the idea of the student organization “Students 
in Free Enterprise” – sife – to hold a workshop with 
Albanian students studying abroad and representatives 
of governmental institutions and serious companies in 
the country such as Vodafone, Reifeissen Bank, ProCredit 
Bank, the Chamber of Commerce and Industry, etc. The 
main purpose of the project was to establish bridges of 
communication between/among participants in order to 
materialize projects that attract young people to return to 
Albania following graduation from universities abroad.

The event that was held in Tirana from 25-27 August 2005 
was attended by 37 Albanian students in foreign universities 
in Italy, Germany, Austria, France, United Kingdom and 
USA. Thirteen of the students represented seven youth 
organizations such as “New Age” in Milano, “Illyria” in 
Hamburg, “Youth” in Vienna, “asab” in Bari, “usab” in 
Bologna, “Light” in London, “Vox Aquila” in Parma, etc.
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Gjithsej aplikuan për të marrë pjesë në këtë workshop 
150 studentë. Përparësi ia dha të rinjve që kishin një 
angazhim aktiv në organizata rinore dhe që ishin në 
vitin e fundit të studimeve, ndërsa u tregua kujdes që 
të kishte një përfqësim të mirë të vendeve ku studiojnë 
shumica e studentëve shqiptarë.  

unë votoj!
Pas 15 vjet pluralizmi politik, në Shqipëri ende 
ekziston një hendek midis demokracisë në teori 
dhe asaj në praktikë. Lidhja midis zgjedhësve dhe 
të zgjedhurve duket se kufizohet vetëm në kohë 
fushatash, ndërsa më pas ajo zbehet. Për të fuqizuar 
këtë lidhje dhe për t’i dhënë një rol zgjedhësve edhe 
në periudhën midis dy legjislaturave, Fondacioni 
mbështeti idenë e Lëvizjes Mjaft! për të hapur 
një faqe interneti ku të regjistroheshin  të dhënat 
për kandidatët për deputet dhe premtimeve të 
tyre elektorale gjë që do të mundësonte më pas 
monitorimin e tyre. Në faqe regjistrohen qëndrimet 
e  deputetëve mbi çështje që lidhen me papunësinë, 
korrupsionin, krimin, ekonominë, infrastrukturën 
dhe arsimin , pjesëmarrjen e tyre në sesionet e 
parlamentit dhe gjatë mbledhjeve të komisioneve 
parlamentare, të dhënat mbi të ardhurat,etj.

Kjo bazë të dhënash është tashmë online për të gjithë, 
në adresën  www.unevotoj.com.  Projekti parashikon 
gjithashtu edhe publikimin  dy herë në vit të një raporti 
i cili refl ekton vëzhgimin mbi aktivitetin e grupeve 
parlamentare dhe partive politike parlamentare në 
Kuvendin e Shqipërisë, dhe prezantimin e tij para 
mediave – publikimi i parë do të bëhet pas qershorit 
2006. Projekti do të vazhdojë deri në vitin 2009. 

Forcimi i lidershipit rinor-universiteti 
i verës 2005
Në pikun e verës, kur shumica e njerëzve preferojnë 
të pushojnë pranë plazheve, 35 të rinj nga Shqipëria, 
Serbia, Mali i ZI, Qipro, Gjermania, Rumania, 
Maqedonia e Kosova  gjendeshin në Vlorë për një arsye 
tjetër: të mësonin dhe debatonin për demokracinë 
dhe sfi dat e saj. Ata kishin zgjedhur të aplikonin në 
edicionin e katërt të universitetit veror  “Demokracia 
dhe pjesëmarrja”, që për vitin 2005 kishte si temë 

In total, 150 students applied to participate in this 
workshop. Among the selection criteria, the greatest 
weight was given to such requirements that had to 
do with active participation by young people in their 
respective youth organizations. In addition, the applicant 
had to be in the last year of his/her study abroad and 
he/she was required to demonstrate the ability to 
represent large student bodies in countries where there 
are considerable numbers of Albanian students.

i vote!
After 15 years of political pluralism, there is still in the 
country a discrepancy between democracy in theory and 
the type of democracy that is practiced in everyday life. 
The connection between voters and those elected appears 
to be strongest at the time of election campaigns and 
starts to weaken once the campaigns are over. To keep the 
relationship strong and ensure a role for voters even in the 
period between two legislatures, the Foundation supported 
the idea of the Movement Mjaft to establish a web site 
to publish information about running candidates and 
their election promises so that they served as a database 
for the ensuing monitoring of the implementation of 
election promises. The website records the stances taken by 
deputies with regard to unemployment, corruption, crime, 
economic development, infrastructure and education; their 
participation in the parliamentary sessions and during the 
meetings of the parliamentary commissions; information 
about their income and assets, etc.

This database is now available on line and accessible 
to the public at the address: www.unevotoj.com. The 
project also provides for the biannual publication of a 
report which refl ects information from the monitoring 
of activities of parliamentary groups and political parties 
participating at the Assembly of the Republic of Albania 
and dispatch this information to the media. The fi rst 
publication will be made following the closure of the fi rst 
parliamentary session for the year 2006, i.e., after June 
2006. The project will continue until the year 2009.
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“Europa Juglindore midis globalizimit, nacionalizimit, 
demokratizimit dhe ideologjive”. Ky aktivitet u 
mbështet nga Fondacioni Soros në kuadër të një 
programi më të gjërë për forcimin e lidershipit të ri që 
po zbatohet nga shoqata Kriik Albania në bashkëpunim 
me aktorë të tjerë.

Programi synon të rrisë dhe zhdërvjelltësojë kapacitetet 
e të rinjve të angazhuar në jetën publike në pozicione 
drejtues si në forume politike, ojf, media, administratë 
publike, komunitete minoritare, universitete, etj, duke 
hapur dhe shtjelluar diskutimet bashkëkohore mbi 
demokracinë dhe sfi dat e saj në vendet e rajonit. 

Programi u realizua në periudhën 21-28 gusht 2005 me 
pjesëmarrjen  e 19 lektorëve të njohur nga universiteti 
i Tiranës, Prishtinës, Podgoricës, Pensilvanisë, 
Drexelit (shba), Kolegji i Middlebury-t (shba) si dhe 
nga  personalitete të rëndësishme të jetës publike si 
ministrat e arsimit në Shqipëri e Maqedoni, kryetari i 
bashkisë së Tiranës, ish presidenti i Republikës, etj.

Strengthening youth leadership – 
Summer School 2005
At the height of summer time, when most people 
prefer to sunbathe on the beaches, 35 young people 
from Albania, Serbia, Montenegro, Cyprus, Germany, 
Rumania, Macedonia and Kosova had gathered in Vlora 
for a very different reason: to discuss and learn about 
democracy and its challenges. These young people had 
chosen to register for the fourth edition of the summer 
university: “Democracy and participation” which in 
2005 had been planned to concentrate on the topic of 
“Southeastern Europe amidst globalization, nationalism, 
democratization and ideologization”. The event was 
sponsored by the Soros Foundation as part of a broader 
program to strengthen youth leadership launched and 
implemented by Kriik Albania jointly with other actors.

The Program is aimed at increasing and putting to work 
the capacities of young people involved in civic activism 
from leadership positions with political forums, ngo-s, 
media, public administration, minority communities, 
universities, etc. It exposes them to and involves them in 
the contemporary controversies on democracy and the 
challenges faced by the countries of the region.

The program was implemented over 21-28 August 2005 
with the participation of 19 renowned lecturers from the 
universities of Tirana, Prishtina, Podgorica, Pennsylvania, 
Drexel (usa), the Middlebury College (usa) and important 
personalities  of social life such as the ministers of 
education in Albania and Macedonia, the Mayor of Tirana, 
the former president of Albania, etc.

Sustaining the activities of the 
Community Center in Bathore
The community center of Bathore is one of the 
community centers established by the Soros 
Foundation in several parts of the country. The main 
mission of the centers is to enable young people to be 
involved in the social and cultural life of their towns.

In 2005, the Foundation supported again the activities 
of the center in Bathore which for many years organizes 
professional training courses to help young people 
improve their qualifi cations in order to be able to access 
jobs on the labor market. To attain the objective of 
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Vazhdimësia e veprimtarisë së 
Qendrës Komunitare, Bathore
Qendra Komunitare Bathore është pjesë e 
qendrave komunitare të themeluara nga 
Fondacioni Soros në disa qytete të vendit. 
Misioni kryesor i këtyre qëndrave është ofrimi i 
mundësive për të rinjtë për t’u përfshirë në jetën 
social kulturore të qyteteve të tyre. 

Gjatë vitit 2005 Fondacioni mbështeti sërish 
veprimtarinë e qendrës së Bathores, e cila prej 
vitesh organizon kurse të formimit profesional  
që u shërbejnë të rinjve për t’u kualifikuar 
dhe për të gjetur hapësirë në tregun e punës. 
Në funksion të objektivit për  punësimin e 
të rinjve kanë shërbyer edhe trajnimet mbi 
teknikat e prezantimit për punë,   nxitjen e 
aftësive sipërmarrëse, tërheqjen e kredive, 
vetëmbështetjen e një biznesi, etj.

Rezultatet fl asin vetë: 24 të rinj kanë ndjekur kurset 
e kompjuterit, 36 të reja ato të rrobaqepësisë, 9 të 
reja janë punësuar në sektorin e rrobaqepësisë, 145 
persona janë  trajnuar, 458 të rinj janë përfshirë në 
aktivitet e ndryshme të qendrës. 

Qendra i ka shtrirë veprimtaritë e saj 
sensibilizuese edhe në grupet e adoleshentëve 
dhe grave, për të rritur shkallën e tyre të 
njohurive respektivisht për problemet 
psikofiziologjike dhe sociale që shfaqen në 
adoleshencë dhe për rëndësinë që ka rritja e rolit 
të gruas në komunitet.

Laboratori i lëvizshëm i informatikës
Edhe pse në shkollat e mesme është futur lënda e 
informatikës, shpesh nxënësit nuk kanë mundësi 

youth employment, the center has delivered a number 
of training programs such as preparing to appear for 
interviews, developing entrepreneurial skills, accessing 
loans, building business sustainability, etc.

There is no need to comment on the results: 24 young 
people have completed computer courses, 36 young 
women have received training to become dressmakers of 
whom 9 have been employed in the tailoring business. 
The center has trained a total of 145 people and a total of 
458 young people have been involved in various activities 
of the center.

The center has extended its awareness activities even 
among the teenage and women groups to increase 
the level of their knowledge regarding the psycho-
physiological and social aspects of teenage development 
and the importance of the role of women in the 
communities, respectively.

Mobile computer laboratory
Even though the subject of computer science 
now forms part of the secondary schools curricula, 
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t’i vënë në praktikë njohuritë e tyre pasi mungojnë 
kompiuterat. Në këtë mënyrë lënda bëhet jo 
interesante dhe e mërzitshme,  ndërsa të rinjve u 
ikën dhe një mundësi për të qenë në një hap me 
bashkëmoshatarwt e tyre në botë. Për të ndihmuar 
sadopak në ndryshimin e kësaj situate, Fondacioni 
mbështeti një projekt të Qendrës Linkoln në Tiranë 
që kishte në thelb krijimin e një laboratori të 
lëvizshëm të informatikës. 

Ky laborator me 10 laptopë dhe një router wireless 
të blerë nga Fondacioni instalohej një hërë në javë 
përgjatë periudhës mars-qershor 2005 në 4 shkolla 
të kryeqytetit: “Sami Frashëri”, “Partizani”, “Ismail 
Qemali” dhe “Petro Nini Luarasi”. Rreth 120 nxënës 
të viteve të katërt të profilit shkencor  morën 
njohuri për rrjete kompjuterike, ndërsa mësuesit 
patën mundësi të përdornin programet më të 
fundit elektronike (Skillcheck dhe NetOp School) 
për shpjegim dhe për kontrollin e 
njohurive të nxënësve.

since computers have not made their way in every school, 
often students only learn  about them theoretically.  
Consequently,  the lessons become dull and the students 
loose the opportunity to keep abreast with their friends 
elsewhere in the world.  

To help reverse the disadvantage,  even though at a 
modest scale,  the Foundation supported a project  by the 
Lincoln Center  in Tirana to  establish a mobile computer  
laboratory.

This laboratory of 10 laptops and one wireless router 
purchased by the Foundation was stationed once a week 
over March-June 2005 in four of the high schools of the 
capital Tirana, namely “Sami Frasheri”, “Partizani”, “Ismail 
Qemali”, and “Petro Nini Luarasi”. About 120 students in 
the sciences track in their fourth year of study were given 
the opportunity to use the latest computer programs 
(Skillcheck and NetOpSchool) for both demonstration 
and hands on practice. 

Increasing lobbying capacities of youth 
organizations in the Balkans
This project represents a regional cooperation initiative 
among Albania, Macedonia, Serbia, Kosova and Montenegro 
and is still under implementation. The main purpose of the 
project is the strengthening of youth organizations for ac-
tive participation in the life of society through the provision 
of training for capacity building, networking, and evaluation 
of youth policies at regional level and empowering them to 
lobby for purposes of policy and decision making.

Partner organizations in project implementation are 
the Institute for Democracy and Mediation – Tirana, the 
Forum for Ethnic Relations – Belgrade, the Center for 
Monitoring – Podgorica, the Youth Network – Kosova, the 
Center for Research and Policy Development – Skopje.

Some of the activities developed so far in the context of 
the project include: meetings of offi cials at local level 
with youth organization in each of the countries partner-
ing in the project; a monitoring seminar on the situation 
of youth in the Balkans; as well as proposing adequate 
strategies to address the situation. The fi ndings and 
recommendations of the monitoring activities will serve 
as the basis for the orientation of lobbying strategies in 

Ngritja e kapaciteteve për lobim 
rinor në Ballkan
Ky projekt është nismë rajonale bashkëpunimi mes 
Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Kosovës dhe Malit të 
Zi dhe është ende në fazën  e zbatimit.  Synimi kryesor 
i projektit është fuqizimi i organizatave rinore për 
një pjesëmarrje më aktive të tyre në shoqëri, përmes 
trainimeve për ngritjen e kapaciteteve, rrjetëzimeve, 
vlerësimit të politikave rinore në nivel rajoni dhe 
lobimit të tyre në sektorët e politikë-bërjes.  

Organizatat partnere të këtij projekti janë; Instituti 
për Demokraci dhe Ndërmjetësim-Tiranë, Forumi 
i Marrëdhënieve Etnike-Beograd, Qendra për 
Monitorim-Podgoricë, Rrjeti Rinor i Kosovës, Qendra 
për Kërkim dhe Zhvillim Politikash - Shkup.

Veprimtaritë e deritanishme të organizuara në 
kuadër të projektit përfshijnë takime mes aktorëve 
në nivel lokal dhe shoqatave rinore, në secilin prej 
vendeve pjesmarrëse në projekt dhe një seminar 
monitorues mbi situatën rinore në Ballkan dhe 
mbi strategjitë e duhura për adresimin e situatës.   
Gjetjet dhe rekomandimet e veprimtarive 
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the region. In the fi rst stage, the participating groups 
in the project will receive training for capacity building 
on lobbying and advocacy and later the program will 
involve into lobbying and advocacy about the fi ndings 
and recommendations developed during the meetings 
sponsored by the project.

Polling the public opinion on the 
opening of a casino in Tirana
Civic participation in decision making is one of the pillars 
of the Foundation’s activities. To make sure that the 
public’s voice is heard, the Foundation follows various 
approaches in accordance with the nature of the specifi c 
issue under consideration. For instance, when the 
Albanian government made the decision to open up a 
casino in Tirana, given the strong controversies that it 
aroused, the Foundation did not hesitate to support the 
Movement Mjaft to carry out a survey to see whether the 
opinion was in favor or against its opening.  The Survey 
was carried out by the Institute for Opinion Polls in 
March 2005 and involved about 500 interviewees. None 

monitoruese do të shërbejnë si baza mbi të cilën 
do orientohet aktiviteti lobues në rajon.  Fillimisht 
grupeve pjesmarrëse në projekt do t’ju ofrohen 
trajnime për lobim dhe avokaci dhe më pas do të 
nxitet lobimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të dala 
nga takimet e organizuara në kuadër të projektit.

Sondazh për hapjen e kazinosë 
në Tiranë
Përfshirja  e qytetarëve në vendimmarrje mbetet një 
nga shtyllat e veprimtarisë së Fondacionit. Format 
e realizimit kanë qenë të ndryshme sipas rasteve 
specifi ke. Psh, kur qeveria shqiptare vendosi hapjen e 
një kazinoje në Tiranë dhe ky vendim ngjalli shumë 
diskutime pro dhe kundër, Fondacioni nuk hezitoi 
të mbështeste Lëvizjen Mjaft për realizimin e një 
sondazhi me qytetarë të Tiranës për të parë cili ishte 
qëndrimi i tyre. 

Sondazhi u krye nga Instituti i Sondazheve dhe 
Opinioneve në mars të 2005 me 500 të intervistuar. 
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Asnjë person i kontaktuar nuk refuzoi të përgjigjej 
duke treguar se sensibilizimi i publikut për këtë temë 
ishte i plotë. 

Rezultatet përfundimtare treguan një preferencë pro 
hapjes së kazinosë  duke u shprehur se një gjë e tillë 
nuk përbën problem për ta. Ndërsa midis kategorive 
moshore dhe gjinore mendimet ndaheshin: meshkujt 
pro, femrat e shikonin më me dyshim, ndërsa moshat 
e rritura si një problem potencial.

of the persons contacted refused to respond, thus 
bearing proof to the public’s great interest in and its 
high levels of sensitivity to the issue.

The Survey indicated wide support to the opening of 
the casino. The respondents overwhelmingly affi rmed 
that its opening did not disturb them. There were 
variances of opinion, however, among age and gender 
groups: the males were overwhelmingly in favor, the 
females were more suspicious whereas most third 
age people responded that it represented a potential 
cause for problems.
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Gjallërimi i mjedisit ekonomik
Creating a business enabling
environment
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Following the closure of the Business Development and 
Economic Reform Program in 2004, the Foundation 
attained some of the objectives under this programmatic 
fi eld through projects under the Public Administration 
Program. In line with its vision to build models of good 
governance, the Foundation supported the establishment 
of Citizen Information Offi ces in fi ve municipalities: 

Durresi, Shkodra, Korca, 
Saranda and Lezha. The main 
function of the offi ces is to 
provide information about 
the whole range of services 
offered by the municipalities, 
including information on 
the procedures and rules 
on business licensing, re-
licensing, the types of business 
taxes to be paid, etc. While 
Durresi, Shkodra and Korca 
are big municipalities with 
considerable concentrations 
and circulation rates of 
the capital, Saranda is an 
important municipality as 

regard the development of its tourist potential, whereas 
Lezha holds great development potentials due to its 
vicinity with the port of Shengjin.

At the Municipality of Berat, the Foundation supported 
the establishment of a business assistance offi ce based 
on a model that had been previously implemented in 
the Municipality of Kucova. In this offi ce, the businesses 
are provided with multiple services, thus saving them 
time through the institutionalization of procedures 
designed to reduce the scope for bribery and increase 
transparency.

Me mbylljen e programit  të  reformës  ekonomike në 
vitin 2004,  Fondacioni realizoi një pjesë të mirë të 
objektivave strategjike në këtë fushë, që mbeti aktive 
edhe gjatë vitit 2005 nëpërmjet disa programeve 
të administratës publike. Në përputhje me vizionin 
e tij për ndërtuar modele të funksionimit të 
qeverisjes së mirë, fondacioni mbështeti ngritjen e 
zyrave të informimit të 
qytetarëve në 5 bashki: 
Durrës, Shkodër, Korcë, 
Sarandë dhe Lezhë. 
Këto zyra synojnë të 
ofrojnë informacion 
në tërësi për shërbimet 
që ofron bashkia: si 
psh për procedurat apo  
dokumentacionin për   
marrjen e licencës për 
zhvillimin e aktivitetit 
privat, për llojet e taksave 
që duhen paguar, për 
rilicencimin etj. Durrësi, 
Shkodra e Korca  janë 
bashki të mëdha ku janë përqëndruar 
dhe qarkullojnë sasi të konsiderueshme kapitali,  
Saranda është një bashki e rëndësishme për 
potecialin turistik që mbart, ndërsa Lezha ka 
mundësi zhvillimi të biznesit për shkak të afërsisë 
me portin e Shëngjinit.

Në bashkinë e Beratit fondacioni mbështeti ngritjen 
e një zyre asistence për biznesin, një model që ishte 
zbatuar më parë dhe në bashkinë e Kuçovës. Në 
këtë zyrë bizneset marrin shërbime të shumëfishta 
duke kursyer kohë dhe proceduara që reduktojnë 
mundësinë e mitmarrjes dhe rritin transparencën. 

Bashkëpunimi midis pushtetit 
lokal dhe sektorit privat 

ndihmon në krijimin e një 
klime besimi dhe partneriteti 

midis tyre, që në fund të fundit 
kontribuon për zhvillimin e 

zonave përkatëse dhe rritjen 
e cilësisë së jetesës për 

komunitetin.
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Bashkëpunimi midis pushtetit lokal dhe sektorit 
privat ndihmon në krijimin e një klime besimi 
dhe partneriteti midis tyre, që në fund të fundit 
kontribuon per zhvillimin e zonave përkatëse dhe 
rritjen e cilësisë së jetës për komunitetin. Për ta 
nxitur më tej këtë bashkëpunim, Fondacioni ideoi 
një projekt për përhapjen e praktikave më të mira 
të partneritetit publik-privat në pushtetin lokal. 
Projekti ka nisur me shpalljen e nje konkursi për 
nismat më të mira në këtë drejtim, i hapur për të 
gjitha bashkitë e Shqipërisë. Tre fituesit e vendeve 
të para do të shpërblehen me mbështetje financiare 
për realizimin e projekteve të tjera që kanë në bazë 
partneritetin publik –privat si dhe me logjistikë.

Ndërkohë, disa nga qytetet shqiptarë kanë filluar 
të mendojnë për strategji afatmesme të zhvillimit 
ekonomik-social të tyre 
në kuadër të zhvillimit 
të objektivave të 
mijëvjecarit - platfoma e 
Organizatave të Kombeve 
të Bashkuara për Zhvillim 
PNUD. Duke i parë këto 
procese si shanse për 
të përfshirë biznesin në 
tavolina diskutimi së 
bashku me aktorët e tjerë 
që janë pushteti lokal dhe 
shoqëria civile , fondacioni 
mbështeti debate te tilla  në 
qarqet e Fierit, Korçës dhe 
Kukësit. Rekomandimet e 
këtyre debateve iu përcollën 
autoriteteve përkatëse për t’i përfshirë 
në strategjitë afatmesme të zhvillimit 
ekonomik e social. 

Cooperation between the local government and the 
private sector contributes to the creation of a trusting 
and partnership atmosphere which is translated 
into increased development impacts and improved 
quality of life for citizens. To encourage this type of 
cooperation, the Foundation designed a project for 
the spreading of best practice models of public-private 
partnership at local government level. The project 
started with an invitation to submit examples of best 
practice throughout the municipalities in Albania. 
The winners of the fi rst three places will be awarded 
logistical equipment and/or fi nancial prizes to be 
used in the implementation of new private-public 
partnership projects.

In the meantime, some of the Albanian towns have 
set to develop mid term strategies of economic and 

social development in the 
context of the Millennium 
Development Goals – a 
developmental platform 
launched by the United 
Nations Organizations 
for Development. Looking 
at these processes as 
opportunities to involve 
business representative 
in round table discussions 
together with actors from 
the civil society and the local 
government, the Foundation 
supported such activities 
in the regions of Fier, Korca 

and Kukes. Recommendations from these debates were 
submitted to the relevant authorities for inclusion 
in the mid term strategies for social and economic 
development.

Cooperation between the 
local government and the 

private sector contributes to 
the creation of a trusting and 

partnership atmosphere which 
is translated into increased 

development impacts 
and improved quality 

of life for citizens.
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Strategjitë rajonale të zhvillimit 
ekonomik social
Në kuadër të realizimit të Objektivave të Zhvillimit 
të Mijëvjeçarit, disa nga qarqet e vendit kanë tashmë 
strategjitë rajonale të zhvillimit si Fieri, Shkodra, 
Kukësi, Korça, Berati, etj. Ky është një moment i 
rëndësishëm në jetën e këtyre qyteteve që kërkon një 
angazhim jo vetëm të organeve të pushtetit vendor, 
por të gjithë komunitetit. Qytetarët duhet te jenë të 
informuar së pari me këto strategji në mënyrë që të 
ushtrojnë një presion pozitiv për zbatimin e tyre.

Për të lehtësuar këtë komunikim, Fondacioni 
mbështeti një propozim të Qendrës Shqiptare për 
Studime Ekonomike dhe Sociale për të ballafaquar 
etapat kryesore të zbatimit të strategjive me shkallën 
e ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve 
në to. Projekti u konceptua në mbajtjen e një cikli 
tryezash debat në qarqet e Fierit, Korcës dhe Kukësit 
me përfaqësues të pushtetit lokal, shoqërisë civile, 
donatorëve dhe përfaqësuesve te komunitetit.

Zyra e asistencës së biznesit, 
Bashkia Berat
Lehtësimi i barrierave administrative për biznesin 
ka qenë një nga drejtimet kryesore të punës së 
Fondacionit per gjallërmin e mjedisit ekonomik. 
Studime dhe rekomandime të ndryshme të oreintojnë 
drejt kësaj qasjeje, kurse në rrafsh praktik Fondacioni 
ka mbështetur ngritjen e zyrave të tipit “One stop 
shop” në disa bashki. Këto zyra ofrojnë shërbime 
per biznesin nga disa institucione njëherësh duke 
lehtësuar procedurat e liçencimit dhe rilecncimit 
dhe duke zvogëluar veprimet burokratike dhe 
korrupsionin. 

Në vitin 2005 Fondacioni ndihmoi Bashkinë e Beratit 
në hapjen e një zyre të tillë. Kontributi i fondacionit 
ishte në sigurimin e pajisjeve kompiuterike dhe të 
zyrës, në instalimin e një programi për taksat lokale 
si dhe në trainimin e punonjësve të bashkisë për 
të operuar me paisjet dhe programin. Zyra  fi lloi 
funksionimin e saj në shkurt 2005.

Bizneset lokale kanë shprehur kënaqësinë  e tyre 
për kushtet e krijuara dhe shërbimin që ofrohet nga 

Regional strategies for economic and 
social development
In the context of efforts to attain the millennium 
development goals, some of the regions of the country 
such as Fieri, Shkodra, Kukesi, Korca, Berati, etc., have 
now their regional development strategies. This is an 
important point in the life of these cities. These strategies 
ask for the mobilization of not just the bodies of the 
local government, but of the entire community. The 
citizens must primarily be aware of the contents of these 
strategies so that they are able to bring positive pressure 
to bear on the authorities for their implementation.

To facilitate the type of communication that it takes 
to build this awareness, the Foundation supported a 
proposal by the Albanian Center for Social and Economic 
Studies to confront and compare the main stages in 
the implementation of these strategies with the level 
of citizens’ awareness and participation. The project 
was conceived through the holding of a number of 
round table discussions in the regions of Fieri, Korca and 
Kukesi. Participants in these round tables represented 
members of the local government units, the civil society 
organizations, donors and local communities.

Establishing a business assitance offi ce 
at the municipality of Berat
Relieving administrative barriers to businesses has 
been one of the main directions of the Foundation’s 
efforts to help enliven the business environment. 
Various studies and recommendations from prestigious 
sources have prompted the Foundation to focus in this 
area. At a practical level, the Foundation has supported 
the establishment of offi ces of the type of  “One stop 
shop” in several of the municipalities. These offi ces 
carry out services for businesses, that otherwise would 
have to be taken at a number of institutions, thus 
providing a great relief to economic subjects who 
have need to through with licensing and re-licensing 
procedures, while at the same time reducing the scope 
for bureaucratic and corruptive practices.

In the year 2005 the Foundation assisted the 
Municipality of Berat to establish one such offi ce. The 
Foundation’s contribution consisted in the provision 
of computer equipment for the offi ce, the installation 
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Zyra. Koha e licensimit është shkurtuar në masën 
80% dhe transparenca që ofrohet është në  një 
shkallë më të lartë.

Nxitja e partneritetit publik – privat 
në pushtetin lokal
Në Shqipëri nuk mungojnë shembuj të partneritetit 
publik privat në pushtetin lokal. Vetëm se ato njihen 
pak nga komuniteti, publiku në tërësi apo njësitë e 
tjera të pushtetit vendor. Për të përhapur këtë përvojë 
në mënyrë që ajo të bëhët një praktikë pune në 
bashkitë e vendit, Fondacioni nisi në 2005 
projektin e mësipërm.

Në thelb të projektit qëndron një konkurs për 
projektet më të mira në këtë fushë nga të gjitha 
bashkitë e Shqipërisë. Një juri e pavarur do të 
vlerësojë projektet në bazë të disa kritereve si 
psh: si ka ndikuar partneriteti në përmirësimin e 
shërbimeve; qëndrueshmëria, ndikimi në ekonominë 
e qytetit, kursimet në kosto, risitë; ndikimi në turizëm, 
përfi timet ekonomike, krijimi i vendeve të reja të 
punës, etj.

Më pas do të mbahet një workshop, në fund të të cilit 
do të shpallen dhe fi tuesit e konkursit. Fondacioni 
ka vënë në dispozicion të fi tuesve disa çmime, të 
cilat do të shërbejnë për ta zhvilluar më tej këtë lloj 
partneriteti.  Si fazë fi nale e projektit do të jetë botimi 
i një dokumenti politikash për partneritetet publik- 
privat në Shqipëri, i cili do të shpërndahet falas.

of software for the administration of local taxes and 
the training of the municipality staff to operate the 
equipment and the software. The offi ce started its 
normal functioning in February 2005.

Local businesses have expressed their satisfaction over 
the good conditions created and the improvement of 
service delivery by the Offi ce. The licensing time has been 
shortened by 80 per cent and transparency has been 
raised at higher level.

Disseminating public-private 
partnerships at local government level
Examples of public-private partnership at local 
government level are no longer a rarity in Albania. 
Only that they need to be widely disseminated among 
communities in general and local government units in 
particular. To spread this experience so that it becomes 
a working routine in the country’s communes and 
municipalities, the Foundation launched the above 
mentioned project in 2005.

The essence of the project is the organization of a 
contest with the best projects in this fi eld by all the 
local government units in Albania. An independent jury 
will evaluate the projects on the basis of certain criteria 
such as: how the partnership has contributed to the 
improvement of services; how it affected economic 
sustainability and economic growth of the area; how it 
contributed to cost reduction and innovative approaches; 
what impact it brought on tourism; what were the 
economic gains; how it impacted job creation, etc.

At a last stage, a workshop will be held to designate the 
winners of the contest. The Foundation is prepared to 
distribute awards and prizes to the winners. The prizes 
and awards will serve as incentives to further develop 
the culture of public/private partnerships. Finally, the 
project will close with the publication of a policy paper 
on the public-private partnership in Albania which will 
be distributed free of charge to the interested parties.
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Të dhëna financiare
Financial data
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Programet Programs Shpenzimet e Rrjetit 
(Network Expenses)

Shpenzime të 
Buxhetit Bazë 
(Core Expenses)

Shpenzime të 
të Tretëve (Third 
Party Expenses)

total

ARSIMI LARTË  HIGH EDUCATION 16,517.00 89,831.00  106,348.00 

BURSAT SCHOLARSHIPS 14,838.00 3,640.00   18,478.00 

ARSIMI PARAUNIVERSITAR GENERAL EDUCATION  101,200.00 16,895.00 118,095.00 

RINIA YOUTH  292,682.00  292,682.00 

LINDJE-LINDJE EAST-EAST 95,795.00   95,795.00 

INFORMACIONI INFORMATION 574.00 209,648.00  210,222.00 

SHENDETI PUBLIK PUBLIC HEALTH 35,562.00 182,746.00  218,308.00 

ADMINISTRATA PUBLIKE PUBLIC ADMINISTRATION 152,078.00 247,277.00  399,355.00 

DREJTËSIA LAW  235,085.00  235,085.00 

GRUAJA WOMEN  121,000.00  121,000.00 

SHOQERIA CIVILE CIVIL SOCIETY  458,007.50  458,007.50 

FELLOWSHIP FELLOWSHIP  19,817.00  19,817.00 

PROCESI TRANSFORMIMIT TRANSFORMATION PROCESS  206,887.00  206,887.00 

TE TJERA OTHER 10,712.00 43,771.50  54,483.50 

SHPENZIME ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE EXPENSES  256,940.00  256,940.00 

TOTAL 326,076.00 2,468,532.00  16,895.00 2,811,503.00 

Shpenzimet sipas programeve në vitin 2005  
Program expenditure in 2005

Bilanci deri më 31 Dhjetor 2005
Balance sheet as at 31 December 2005

Assets: Mjetet qarkulluese: [usd]

Cash and bank Likuiditete 142,897.00 

Advances to employees  Paradhënie punonjësve 1,929.00 

Receivables Llogari të arkëtueshme 1,619,731.00 

1,764,557.00 

Non-current assets Mjete të qëndrueshme

Fixed assets, net Mjete të qëndrueshme, net 80,089.00 

total assets 
(total mjetet qarkulluese)

1,844,646.00 

Liabilities and fund balance: Detyrimet dhe gjendja e fondeve të donatorit

Current liabilities Detyrimet korente 1,676,635.00 

Non current liabilities Detyrimet e tjera 6,775.00 

Fund balance Gjendja e fondeve 161,236.00 

total liabilities and fund balance 
(totali i detyrimeve dhe fondit të donatorit)

1,844,646.00 
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Gruaja & shoq. civile | Women & civil society: 22%

Rinia | Youth: 10%

Lindje-Lindje | East East: 3%

Procesi i transformimit | Transformation process: 7%

Informacioni | Information: 7%

Shpenzime administrative | Administrative expenses: 9%

Drejtësia | Law: 8%

Të tjera | Other: 2%

Administrata Publike | Public Administration: 15%

Shëndeti Publik | Public Health: 8%

Arsimi | Education: 9%
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Programi i arsimit të lartë  
High Education Support Program (hesp)

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget 
[usd]

Hartimi i Kodit të Etikës 
për Universitetet

Drafting a Code of Ethics 
for Albanian Universities

Universiteti 
“Aleksandër Xhuvani” 

University “Aleksander 
Xhuvani” 

16,400.00

Trashëgimia e programit 
të arsimit të lartë

Collecting the legacy of 
higher education support 
program

Programi i Arsimit të 
Lartë - soros

Higher Education 
Support Program 
– SOROS

9,600.00

Sondazh për perceptimin 
e procesit të Bolonjës 
në Universitete.
(Projekt operacional)

Surveying University’s 
perception and knowledge 
of the Bologna process

Instituti i Studimeve 
Ndërkombëtare

Albanian Institute for 
International Studies

9,461.01

Perceptimi i studenteve 
shqiptar per korrupsionin 
ne Universitete - sondazh

Surveying students’ 
perception of corruption in 
Albanian universities

Qeveria Studentore Student Government 8,979.00

Rrjeti i qeverive studentore 
në Europen Juglindore-
workshop

Networking among 
student governments 
in Southeastern Europe 
- Workshop

Qeveria Studentore 
Shqiptare

Albanian Student 
Government

7,538.00

Dilemat e Arsimit Shqiptar- 
tavolinë e rrumbullaktë

Dilemmas of Albanian 
Higher Education

Instituti Liberal Shqiptar Albanian Liberal 
Institute

6,485.00

Pilotimi i metodave 
interaktive në procesin 
mësimor universitar- 
studim dhe manual

Piloting interactive 
methods in the teaching 
process 

Qendra për studime 
sociologjike pranë 
Fakultetit të 
Shkencave Sociale 

Center of Sociological 
Studies at the Faculty 
of Social Sciences, 
University of Tirana

5,650.00

Trajnimi i gazetareve të 
arsimit për procesin e 
Bolonjës.

Increasing the 
understanding of 
education journalists on 
the Bologna process

Programi i Arsimit të 
Lartë - soros

Higher Education 
Support Program

5,189.58

Gjetja e zgjidhjeve për 
menaxhimin fi nanciar të 
arsimit të lartë

Exploring alternatives for 
the fi nancial management 
of universities 

Programi i Arsimit të 
Lartë - soros

Higher Education 
Support Program

3,924.52

Lobim për sondazhin 
“Vleresimi i transparencës 
në arsimin e lartë”
(Projekt operacional)

Spreading the fi ndings 
of the survey “Corruption 
in Higher Education in 
Albania” –Operational 
project

Programi i Arsimit të 
Lartë - soros

Higher Education 
Support Program

2,268.74

Pasqyrimi i mbledhjes së 
ministrave të arsimit për 
procesin e Bolonjës në 
shtypin shqiptar. 
(Projekt operacional)

Reporting in the Albanian 
media the proceeding of 
the Meeting of European 
Education Ministers on the 
Bologna progress

Programi i Arsimit të 
Lartë - soros

Higher Education 
Support Program 
- SOROS

2,149.16

Mbështetje pune 
kërkimore shkencore - 
Arkivi i Filmit në Shqipëri 
(shpenzime udhëtimi)

Providing support for the 
research dissertation “The 
Film archive in Albania” 
(travel expenses)

Alfred Gjolaj Alfred Gjolaj 1,860.00

Pjesëmarrje në 
Konferencën e 10-të 
Botërore të elektrostatikës 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 10th 
World Conference on 
Electrostatics  (travel 
expenses)

Halil Sykja Halil Sykja 1,462.18
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Mbështetje pune 
kërkimore shkencore- 
Politika monetare e 
Bankës së Shqiperisë 
(Shpenzime udhëtimi)

Providing support for 
the research dissertation 
“Monetary Policies of  the 
Central Bank of Albania” 
(travel expenses)

Brikeida Likaj Brikeida Likaj 1,350.00

Mbështetje pune kërkimore 
shkencore - Tranzicioni dhe 
politika monetare 
në Shqipëri

Providing support for 
the research dissertation 
“Transition and monetary 
policies in Albania”

Marsela Nasi Marsela Nasi 1,018.00

Mbështetje e punës 
kërkimore shkencore- 
“Zhvillimi i gjuhës së folur 
tek fëmijët shqiptarë të 
moshës parashkollore”

Supporting research 
project: “Speech 
development among 
preschool children in 
Albania”.

Enila Cenko Enila Cenko 1,000.00

Mbështetje pune kërkimore 
shkencore - Organizatat 
ndërkombëtare dhe 
çështja e Ballkanit

Providing support to the 
research dissertation: 
“International 
organizations and 
the issue of the Balkans”

Ledina Shkurti Ledina Shkurti 650.00

Mbështetje pune 
kërkimore: Marrëveshja 
e ripranimit Itali - 
Shqipëri 1997

Supporting the research 
dissertation: “Repatriation 
Agreement between Italy 
and Albania in 1997”

Anisa Bruci Anisa Bruci 565.00

Pjesëmarrje në 
konferencën dërkombëtare 
“Frankofonia dhe Integrimi 
Europian”
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
international conference: 
“Francophony and the 
European Integration” 
(travel expenses)

Mirela Kumbaro Mirela Kumbaro 520.00

 totali granteve (total grants) 86,070.19

non grant hesp 1,309.00

shpz administrative (admininstrative expenses) 18,969.00

total hesp 106,348.19
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Programi i bursave    
Scholarship program

Universiteti University Grantmarrësi 
(Grantee)

Budget
[usd]

Universiteti Amerikan i 
Bullgarisë 

American University in Bulgaria Gerti Mitre 264.00

Saint John’s College,Oxford 
Hospitality Scheme 
(shpenzime udhëtimi)

Saint John’s College, 
Oxford Hospitality Scheme 
(travel expenses)

Julian Haxhiu 573.28

Oxford Colleges Hospitality 
Scheme 

Oxford Colleges Hospitality Scheme Bresena Dema 805.36

 Universiteti i Sussex-it  Sussex University Geron Kamberi 1,163.60

Universiteti i Sussex-it Sussex University Edlira Alku 891.90

Pjesëmarrje në ciklin IV të PhD/
Economic Distance Learning-
Stafforshire/Angli

Participating at Cycle VI of PhD/
Economic Distance Learning-
Staffordshire/United Kingdom

Ermelinda Laho 832.61

Pjesëmarrje në OSI/
Staffordshire University Mphil/
Ph.D.Scholarship  02-06

Participation at OSI/Staffordshire 
University Mphil/PhD Scholarship  
02-06

Arsena Gjipali 1,096.00

Pjesëmarrje në Pre-Departure 
Orientation  në Stamboll

Participation at the Pre-Departure 
Orientation  in Istanbul

Geron Kamberi 378.79

 totali granteve (total grants) 6,005.54

 non grant scholarships 12,472.00

 shpz administrative (admininstrative expenses)  

 total scholarships 18,477.54

Programi i gruas   
Women program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Transformimi i Programit 
Nacional të Gruas dhe 
transferimi i misionit tek 
Qendra e Alenacës Gjinore 
për Zhvillim

Transforming the 
Foundation’s National 
Women’s Program and 
transferring the mission to 
the Center of the Gender 
Alliance for Development

Qendra e Aleancës 
Gjinore për Zhvillim 
(Qendra e Gruas) 

Center of the 
Gender Alliance for 
Development  

121,000.00
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Programi i shëndetit public
Public health program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget [usd]

Ngritja e qendrës pilot për 
trajtimin me Metadon për 
perdoruesit e heroinës.

Establishing a 
pilot center for the 
methadone treatment 
of drug users

Shoqata humanitare 
“Aksion Plus” 

Humanitarian 
Association ‘Action 
Plus”

21,424.00

Organizimi i Konferencës së 
13-të  Ballkanike të Mjekësisë 
Laboratorike.

The 13th Balkan 
Conference of 
Laboratory Medicine 

Shoqata e biokimisë 
klinike dhe mjekësisë 
laboratorike shqiptare 

Association 
of Clinical 
Biochemistry 
and  the Albanian 
Laboratory 
Medicine

9,955.00

Informimi i publikut për 
problemet mjedisore të 
shendetit publik, me qëllim 
nxitjen e pjesëmarrjes në 
vendimarrje - “Parku Energjitik- 
Industrial Vlorë”

Building public 
awareness on 
environmentally 
induced health 
problems for 
enhancing their 
participation in 
decision making, 
Industrial and Energy 
Park in Vlora

Shoqata “Për zhvillim 
të politikave mjedisore 
- G&G Group” 

Association for 
the development 
of environmental 
policies -G&G 
Group” 

9,900.00

Trashëgimia e Programit të 
Shendetit Publik

Collecting the Legacy 
of the Public Health 
Program

Programi i Shëndetit 
Publik- OSFA 

Public Health 
Program- OSFA 

9,600.00

Trajnim i personelit mjekësor 
mbi” Abortin Medikal” në disa 
rrethe të Shqipërisë.

Training medical 
personnel on “medical 
abortion” in several 
regions of Albania

Shoqata Shqiptare e 
Perinatologjisë 

Albanian 
Association of 
Perinatalogy

9,440.00

Njohja dhe zbatueshmeria e 
parimeve të Etikës mjekësore 
nga profesionet mjekësore.

Dissemination and 
implementation of 
the medical Code 
of Ethics by medical 
personnel

Myftar Barbullushi Myftar Barbullushi 8,648.00

Rehabilitim për gratë e 
paralizuara.

Rehabilitation of 
paralyzed women

Qendra Keshillimore 
për njerezit me aftesi të 
kufi zuar. 

Counseling center 
for people with 
disabilities 

8,630.00

Vlerësimi,trajtimi dhe studimi 
i problemeve të zhvillimit në 
femijërinë e hershme.

Assessment. 
Treatment and 
research of 
development 
problems in early 
childhood

Klubi i Miqve të 
Psikologjisë 

Club of Friends of 
Psychology 

8,245.00

Edukimi mjekësor i 
vazhdueshëm - nevojë 
e domosdoshme për 
profesionalizmin dhe ecurinë e 
sistemit shëndetësor.

Continuous 
medical training – a 
necessity to increase 
professional levels and 
improve performance 
of the health system.

Alma Idrizi Alma Idrizi 8,000.00

Shëndeti mendor, puna 
me familjet dhe modeli 
psikoedukues

Mental Health, 
involving families 
through a psycho 
educational model

Zëri i femijlëve na 
thërret 

The voice of 
children calls on us

7,090.00
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Trainim i specialisteve 
rajonalë të shëndetit publik 
për rrezikshmërinë që rrjedh 
nga ekspozimi aktual në masë i 
popullësisë ndaj amiantit”

Training program for 
regional specialists 
of public health on 
the hazards deriving 
from actual exposure 
of the population to 
asbestos

Shoqata për politika 
të reja të mbrojtjes së 
mjedisit dhe zhvillimit 
rajonal. 

Association for 
innovative policies 
for environmental 
protection 
and regional 
development

7,030.00

Kujdes ndaj shëndetit të gruas 
nëpërmjet uljes së shtatzanisë 
së padëshiruar dhe numrit të 
aborteve.

Caring for women’s 
health through 
reduction of 
undesired pregnancy 
and the number of 
abortions

Instituti i Politikave të 
Aplikueshme Gjinore. 

Institute of Applied 
Gender Policies 

7,000.00

Konferencë për trajtimin me 
metadon

Conference about 
methadone treatment

Shoqata humanitare 
“Aksion Plus”-SHHAP 

Humanitarian 
Association “Action  
Plus” - SHHAP 

6,756.35

Njohja dhe zbatueshmëria 
e të drejtave të pacientit në 
Shqipëri.

Recognition and 
implementability of 
the rights of patients 
in Albania

Shoqata “ Për një 
demokraci në 
shendetësi” 

Association for 
“Democracy in 
Medicine”

6,568.00

Si të kujdesemi për 
parandalimin në kohë të 
kancerit të gjirit

Care for early 
prevention of breast 
cancer

Skënder Berberi Skender Berberi 6,010.00

Familja më pranë femijës me 
aftesi të kufi zuara (trajnime e 
workshope).

Family support 
for children with 
disabilities (training 
programs and 
workshops)

Arti i arteve shume të 
veçanta të Shqipërise 
(V.S.A) 

Art of very special 
arts of Albania 
(V.S.A) 

5,900.00

Në rrugën e dijes (Kurs për 
mësimin e shkrimit Brail)

“On the way to 
learning” (Course on 
learning to write Brail)

Shoqata e të verbërve të 
Shqipërisë - Dega Lezhë 

Association of 
Albania’s Blind- 
Branch in Lezha 

5,663.00

Rritja e kujdesit për shëndetin e 
vajzave e grave rome.

Expanding care 
services for protecting 
the health of Roma 
girls and women

Shoqata “Për një të 
ardhme të romëve” 

Association for the 
future of Roma 
people

5,558.00

Shëndeti i nënës dhe femijës 
- një investim për të ardhmen.

Mother and 
Child health – An 
investment into the 
future

Bena Dilaveri Bena Dilaveri 5,470.00

Promovimi i programit të 
terapisë zëvendësuese me 
metadon (TZM) në Shqipëri. 
(Projekt operacional)

Promoting the 
program on 
methadone substitute 
therapy ( TZM) in 
Albania (operational 
project)

Shoqata humanitare 
“Aksion Plus” - SHHAP 

Humanitarian 
Association “Action 
Plus” – SHHAP

5,000.00

Guidë - Nga simptomat dhe 
shenjat e veçanta të rasteve 
konkrete tek prezantimi i 
protokolleve të diagnozës 
dhe trajtimit nën 
kujdesin parësor.

Guide – from 
symptoms and 
particular signs of 
concrete cases to 
the presentation of 
protocols on diagnosis 
and treatment in the 
primary health care 
system

Departamenti i Mjekut 
të Familjes 

Department of the 
Family Doctor

4,950.00
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Parandalimi i sëmundjeve 
vdekjeprurëse tek fëmijët 
e moshës 0-1 vjeç përmes 
mirëushqyerjes

Preventing mortality 
in  children 1-10 years 
of age through proper 
nutrition

Rudina Trenova Rudina Trenova 4,940.00

Parandalimi i HIV/AIDS dhe 
Hepatitit B në prefekturën e 
Elbasanit.

Preventing HIV/AIDS 
and Hepatitis B in the 
Prefecture of Elbasan

Shoqata “Për një Shqipëri 
të shëndetshme” 

Association for 
Healthy Albania 

4,640.00

Konferencë e Mjekësisë Klinike 
për Gjakun e Sigurtë Tiranë 1-5 
tetor 2005

“Conference of Clinical 
Medicine on Safe 
Blood” Tirana 1-5 
October 2005

Ministria e Shendetesise Ministry of Health 3,996.00

Specializim në fushën e 
ekografi së tredimensionale 
(Shpenzime udhëtimi).

Specialization in the 
fi eld of tridimentional 
ecography (travel 
expenses)

Arjan Alikaj Arjan Alikaj 3,563.00

Riaftësim në jetën shoqërore. Rehabilitation for 
social life

Shoqata “Personat me 
aftësi të kufi zuara me 
poliomelit” 

Association “People 
with poliomyelitis 
induced 
disabilities” 

3,240.00

Ndihmë fëmijëve dhe adultëve 
që kanë ngarkesa të mëdha 
emocionale, që sjellin pasoja, 
urgjencat mjekësore, familjet 
e profesionistët e shendetësisë 
mendore

Supporting children 
and adults with 
serious emotional 
conditions that may 
cause health problems 
including mental 
disorders

Kujdesi dhe rehabilitimi 
në shendetin mendor 

Care and 
Rehabilitation for 
mental health 

3,000.00

Rehabilitim i personave me 
aftesi të kufi zuara në jetën 
shoqërore.

Rehabilitating people 
with disabilities for 
participation in social 
life

Shoqata e Invalidëve 
Para dhe Tetraplegjikë 
të Shqipërisë - Dega 
Elbasan 

Association of 
Tetra& Paraplegics 
of Albania - Branch 
of Elbasan

3,000.00

Pjesëmarrje  në kongresin e 
36-të  botëror të mjekësisë 
ushtarake (shpenzime 
udhëtimi)

Participating at the 
36th World Congress 
of Army Medicine 
(travel expenses)

Agron Panariti, V. Hodaj Agron Panariti, V. 
Hodaj

1,600.00

Pjesëmarrje në Kongresin 
Amerikan të Anatomisë  Klinike 
(shpenzime udhëtimi)

Participation at the 
American Congress 
of Clinical Anatomy 
(travel expenses)

Sofi a Qamirani, Xhafer 
Qamirani

Sofi a Qamirani, 
Xhafer Qamirani

1,970.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut  mbi Anestezinë 
(shpenzime udhëtimi)

Participation at the 
Salzburg Seminar on 
Anesthesia (travel 
expenses)

Nikolin Filipi Nikolin Filipi 957.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut mbi Kardiologjinë  
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar 
on Cardiology (travel 
expenses)

Edlira Rruci Edlira Rruci 911.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut mbi Reduktimin e 
dëmit nga drogat (shpenzime 
udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar 
on harm reduction 
for drug users (travel 
expenses)

Genci Mucollari Genci Mucollari 871.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut mbi Anestezinë 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar on 
Anesthesia (travel 
expenses)

Edlir Llazo Edlir Llazo 858.00
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Pjesëmarrje në Kongresin 
Boteror të Gastroenterologjisë 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
World Congress of 
Gastroenterology 
(travel expenses)

Ilir Bibolli Ilir Bibolli 845.60

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut  mbi sëmundjet 
infektive (shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar on 
infectious diseases 
(travel expenses)

Gentian Stroni Gentian Stroni 827.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut  mbi sëmundjet 
infektive  pediatrike 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar on 
pediatric infectious 
diseases (travel 
expenses)

Ermonela Qyrane Ermonela Qyrane 827.00

Pjesëmarrje në seminarin e 
Salzburgut mbi sëmundjet 
e brendshme (shpenzime 
udhëtimi)

Participating at the 
Salzburg Seminar on 
internal medicine 
(travel expenses)

Edite Sadiku Edite Sadiku 827.00

Pjesëmarrje në seminarin 
për rolin e shkollave të 
shëndetit publik në trajtimin 
e substancave abuzive 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
seminar on the role of 
public health schools 
in the treatment of 
abusive substances 
(travel expenses)

Eduard Karriqi Eduard Karriqi 782.84

Pjesëmarrje në Kongresin 
Ndërkombëtar të 
Antagonistëve të Angiotenzinës 
II (shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
International Congress 
of Angiotenzin 
Antagonists (travel 
expenses)

Margarita Gjata, 
Alma Idrizi

Margarita Gjata, 
Alma Idrizi

1,440.00

Pjesëmarrje në Kongresin 
Evropian të Kirurgjisë Vaskulare 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
European Congress 
of Vascular Surgery 
(travel expenses)

Sokol Xhepa Sokol Xhepa 620.00

Pjesëmarrje në Takimin 
për Euroanastezinë, Vienë 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at 
the Euroanasthesia 
Meeting, Vienna 
(travel expenses)

Lindita Agolli, 
Sokol Agolli

Lindita Agolli, 
Sokol Agolli

1,200.00

Pjesëmarrje në seminarin 
“Gratë dhe HIV/AIDS”.

Participating at the 
Seminar “Women and 
HIV/AIDS”.

Arjola Musta Arjola Musta 436.80

Pjesëmarrje në akademinë 
për neurologët e rinj 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
Academy for Junior 
Neurologists 
(travel expenses)

Entela Isaraj, 
Erjon Koka

Entela Isaraj, 
Erjon Koka

840.00

 totali granteve (total grants) 209,029.59

 non grant public health 427.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 8,851.00

 total public health 218,307.59
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Programi i informacionit
Information program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget 
[usd]

Ngritja e e-transparencës 
në Shqipëri

Establishing e-
transparency in Albania

Programi i Informacionit 
i Fondacionit SOROS 

Information 
Program of the 
Soros Foundation

55,130.00

Laboratori i levizshëm me 
teknologji Wireless.

Mobile Laboratory with 
Wireless Technology

Fonacioni 
“Abraham Linkoln” 

Foundation  
“Abraham Lincoln” 

15,795.41

Shërbimi i Internetit për 
zyrën e Fondacionit Soros.

Internet Service for the 
Soros Foundation

Programi i Informacionit 
i Fondacionit SOROS 

Information 
Program of the 
Soros Foundation

9,985.62

Help desk për OSFA gjatë 
vitit 2006.

Help desk for OSFA in 2006 Programi i Informacionit 
i Fondacionit SOROS

Information 
Program of the 
Soros Foundation

9,900.00

Vlerësim për përdorimin e 
TIK në mjediset studentore 
të vendit dhe në familjet 
Shqiptare.

Survey “The use of 
ICT in the students’ 
environments and in the 
Albanian families”

Fakulteti i Shkencave të 
Natyres 

Faculty of the 
Natural Sciences, 
University of Tirana

9,800.00

Trashëgimia e Programit të 
Informacionit, Soros

The  legacy of the OSFA 
Information Program

Programi i Informacionit 
i Fondacionit SOROS

Information 
Program of the 
Soros Foundation 

9,600.00

Zgjerimi dhe përmirësimi 
i informacionit elektronik 
për përdoruesit e 
Bibliotekës Kombëtare

Expanding and improving 
electronic information for 
library users 

Bibloteka Kombëtare National Library 9,310.17

Automatizimi i bibliotekës Automatization of the 
Public Library in Elbasan

Biblioteka Publike 
“Qemal Baholli” Elbasan 

Public Library 
“Qemal Baholli” 
Elbasan 

9,287.15

Helpdesk 2005 Helpdesk 2005 Programi i Informacionit 
të Fondacionit SOROS 

Information 
Program of the 
Soros Foundation

9,260.18

Marrja e njohurive 
kompjuterike nga 
personat e verbër 

Teaching computer 
knowledge to blind people 

Shoqata e të verbërve të 
Shqipërisë - Dega Tiranë 

Association of 
Blind People of 
Albania - Branch of 
Tirana  

9,246.23

Interneti në dobi të të 
rinjve.

Internet to benefi t young 
people

Instituti i Politikave të 
Aplikueshme Gjinore. 

Institute of Applied 
Gender Policies 

8,490.00

Inisiativa 2005 
për informim dhe 
transparencë zgjedhore.

Initiative 2005  for 
information and election 
transparency

Shoqata “Inisiativa 
Mbarëqytetare për 
pjesëmarrjen aktive 
në komunikim dhe 
transparencë” IMPAKT 

Association “Pan 
Civic Initiative 
for Pro-active 
participation in 
communication 
and transparency” 

7,210.00

Rritja  e njohurive mbi TIK, 
një mundësi më shumë 
për komunitetin 
në Gramsh.

Enhancing ICT knowledge 
– an additional 
opportunity for 
communities in Gramsh

Arjan Cenalla Arjan Cenalla 7,200.00

Potenciali transformues i 
E-Qeverisjes në Shqipëri.

The transformation 
potential of e-governance 
in Albania

Forumi Shqiptar Social 
Ekonomik. (ASET) 

Albanian Social 
and Economic 
Think Tank (ASET) 

6,420.00
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Impakti i futjes së 
teknologjive të reja në 
informatike në shkollë.

Assessing the impact of 
introducing new computer 
equipment in schools

Eduart Dusha Eduart Dusha 4,950.00

Qendër informacioni mbi 
aftesinë e kufi zuar.

Information center on 
disabilities

Shoqata” Ndihmoni 
Jetën” 

Association “Assist 
people’s lives” 

4,550.00

Përdorimi i teknologjive të 
reja informatike në shkollë.

Using new computer 
technologies in the schools

Ardian Ramasaco Ardian Ramasaco 2,560.00

Mbeshtetje për zgjerimin 
dhe shkëmbimin e 
informacionit përmes 
teknologjive të reja.

Supporting the expansion 
and exchange of 
information through the 
use of new technologies

Shoqata”Punonjësit 
e Bibliotekave të 
Shqipërise” 

Association 
“Workers of 
the Libraries of 
Albania”  

1,712.09

Pjesëmarrje në 
Konferencën e IAGA 2005 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the IAGA 
Conference 2005 (travel 
expenses)

Bejo Duka Bejo Duka 734.09

Pjesëmarrje në seminarin 
e përvitshëm të 
organizuar nga UNESCO 
në bashkpunim me AFNIC 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the annual 
seminar organized by  
UNESCO in cooperation 
with AFNIC (travel 
expenses)

Agim Cami Agim Cami 583.00

Pjesëmarrje në 
Konferenc[n  Rajonale 
-Infobus” (shpenzime 
udhëtimi)

Participating at the 
Regional Conference 
of Info buses (travel 
expenses)

Tefta Buzo, Mira Veizi Tefta Buzo, Mira 
Veizi

574.00

 totali granteve (total grants) 192,297.94

 non grant information 8,979.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 8,945.00

 total information 210,221.94

Programi Lindje-Lindje
East-East program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Gjetja e zgjidhjeve për 
menaxhimin fi nanciar 
të arsimit të lartë - vizitë 
studimore dhe workshop 
rajonal

Identifying solutions for 
the fi nancial management 
of higher education. 
Exchange visit to Hungary 
and regional workshop 
with participants from 
Serbia, Croatia and Kosova

Programi Lindje-Lindje 
i Fondacionit Soros 

East-East Program of 
the Soros Foundation

12,863.75

Shkembim pervoje midis 
OJF-ve të grave shqiptare 
dhe moldave

Exchange of information 
between Albanian and 
Moldovan Women NGO-s

Qendra e Aleancës 
Gjinore për Zhvillim 
(Qendra e Gruas) 

Center of Gender 
Alliance for 
Development (Women’s 
Center)

12,100.00
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Workshop rajonal për 
statusin e personave me 
aftesi të kufi zuara në bazë 
të standarteve të BE dhe 
Konventës Ndërkombëtare.

Status of persons with 
disabilities as për the EU 
standards and the relevant 
International Conventions

Mbrojtja, integrimi dhe 
socializimi i artistëve 
me aftësi të kufi zuara 

“Protection, integration 
and socialization of 
artists with disabilities” 

10,005.00

Zhvillimi ekonomik rajonal 
dhe progresi i SME-ve në 
permbushjen e stadarteve 
të MSA -workshop

Regional economic 
development and SME 
development as a means 
to fulfi ll SAA conditions. 
Regional Workshop with 
participants from Serbia, 
Macedonia and Albania.

Instituti i  Studimeve  
Ndërkombëtare 

Institute of 
International Studies  

10,000.00

Vizitë studimore në Poloni 
për decentralizimin e 
shërbimeve publike

Decentralization of 
public services and 
building public-private 
partnerships. Exchange 
visit in Poland.

Shoqata Bashkive të 
Shqipërisë 

Association of the 
Municipalities of 
Albania

8,979.80

Kultura dhe tregu i 
botimeve në Shqipëri dhe 
Ballkanin Perëndimor 
-Takime rajonale

The background 
and market for the 
publishing industry in 
Albania and the Western 
Balkans. Regional 
meetings in Albania, 
Kosova, Macedonia and 
Montenegro

Shtëpia e Librit dhe 
Komunikimit

Communications and 
Book House

8,405.00

Impakti i termocentraleve 
e terminaleve të naftes në 
ekosisteme - Workshop

Impact of thermo centrals 
and petroleum terminals 
on the ecosystems 
– Regional workshop 
among the countries of 
Albania, Montenegro and 
Macedonia.

Qendra e zhvillimit të 
Shoqërisë Civile (Vlore) 

Civil Society 
Development center 
(Vlora) 

8,180.00

Krijimi i rrjetit për 
qeverisjen e mirë urbane 
- udhetim studimor, Çeki

Establishing a network 
of good governance. 
Study tour, Prague/Czech 
Republic

Co-PLAN, Qendra për 
Zhvillimin e Habitatit 

Co-PLAN, Centre for 
Habitat Development 

3,332.04

Pjesëmarrje në 
konferencën për 
platformat e zhvilllimit të 
strategjive kundër dhunes 
ndaj femijëve, (shpenzime 
udhëtimi), Lituani

Participating at the 
conference on developing 
platforms of strategies to 
combat violence against 
children (travel expenses) 
Lithuania

Holta Kotherja Holta Kotherja 1,051.00

Pjesëmarrje në 
workshopin rajonal për 
politikat kombëtare rinore 
(shpenzime udhëtimi), 
Rumani

Participating at the 
regional workshop on 
national youth policies 
Timisoara / Rumania

Suela Popa, Anisa 
Subashi, Iris, Sengla, 
Siome Bellagoti 

Suela Popa, Anisa 
Subashi, Iris, Sengla, 
Simone Bellagoti 

3,260.00

Pjesëmarrje në 
konferencën “ Lojra për 
të parandaluar dhunën” 
(shpenzime udhëtimi), 
Kroaci

Participating at the 
Conference “Games to 
prevent violence” (travel 
expenses) Croatia

Spiro Guma, Blerina 
Gjeka

Spiro Guma, Blerina 
Gjeka

1,500.00

Pjesëmarrje në seminarin: 
“Kosova dhe e ardhmja 
euroatlantike e Ballkanit 
Perëndimor”, Bullgari

Participating at the 
seminar “Kosova and the 
Euro Atlantic  perspective 
of Western Balkans” Sofi a, 
Bulgaria

Arian Starova Arian Starova, Valbona 
Kurti, Petrit Karabina

703.00
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Pjesëmarrje në aktivitetin 
“Të japësh mësim 
demokracinë dhe 
nëpërmjet demokracisë” 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
activity (Teaching for and 
through democracy” (travel 
expenses)

Bardhyl Musai Bardhyl Musai 669.00

Pjesëmarrje në takimin 
rajonal “Rinia për 
rininë - lufto HIV/AIDS” 
(shpenzime udhëtimi), 
Kroaci

Participating at the 
regional meeting “Youth 
for Youth: Fight HIV/AIDS” 
(travel expenses) Croatia

Marsida Cela, Ervin 
Kallfa

Marsida Cela, Ervin 
Kallfa

1,320.00

Pjesëmarrje në seminarin” 
Kombe, Shtete dhe 
ksenofobi në mbetjet e ish-
Jugosllavisë” (shpenzime 
udhëtimi), Slloveni

Participating at the 
Seminar “Nations, States 
and Xenophobia in the 
remnants of Former 
Yugoslavia” (travel 
expenses) Ljubljana

Vladimir Lame Vladimir Lame 650.05

Pjesëmarrje në konkursin 
e pestë kombëtar për 
Aslum Law Moot Court 
Competition (shpenzime 
udhëtimi), Hungari

Participating at the fi fth 
international contest on 
Aslum Law Moot Court 
Competition”(travel 
expenses) Budapest

Ervin Mete Ervin Mete 554.57

Pjesëmarrjen në 
konferencën “Qasje të 
reja për mbështetjen 
e të drejtave të grave 
dhe ndergjegjësimin” 
–(shpenzime udhëtimi), 
Çeki

Participating at the 
Conference: “New 
approaches to enhance 
women’ rights and build 
awareness with regard 
to observing such rights” 
(travel expenses) Prague

Saigita Muco, Jona 
Rrepishti

Saigita Muco, Jona 
Rrepishti

1,060.00

Pjesëmarrje në konkursin 
e pestë kombëtar për 
Aslum Law Moot Court 
Competition (shpenzime 
udhëtimi), Hungari

Participating at the fi fth 
international contest on 
Aslum Law Moot Court 
Competition”(travel 
expenses) Budapest

Arnisa Gorezi Arnisa Gorezi 443.03

Pjesëmarrje në Forumin 
Global për  legjislacionin 
e shoqërisë civile 
(shpenzime udhëtimi), 
Turqi

Participating at the 
Global Forum on civil 
society legislation (travel 
expenses) Antalya

Artur Metani Artur Metani 372.54

Pjesëmarrje në 
konferencën “Ndajmë 
përvojat për veprim” 
(shpenzime udhëtimi), 
Beograd

Participating at the 
conference “Sharing 
experiences for action”  
(travel expenses) Belgrade

Enver Roshi Enver Roshi 340.16

 totali granteve (total grants) 85,788.94

 non grant east-east  

 shpz administrative (admininstrative expenses) 10,006.00

 total east-east 95,794.94
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Programi i rinisë
Youth program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Vazhdimësia e Qendrave 
Komunitare në Fushë Arrëz 
dhe Bajram Curri. 
(Projekt operacional)

Continuing to maintain 
the community center in 
Fushe Arrez and Bajram 
Curri (operational project)

Programi i Rinisë 
-Soros 

Youth Program of the 
Soros Foundation

28,300.00

Te punojmë me 
adoleshentët e 
prindërit e tyre.

Working with adolescents 
and their parents 

Qendra e Trajnimit 
Multidisiplinar 
për problemin e 
keqtrajtimit të 
femijëve  

Center for 
Multidisciplinary 
Treatment of Child 
Abuse issues  

21,584.00

Sensibilizimi i 
rinisë,studentëve dhe 
intelektualëve të rinj 
për rendësinë e procesit 
zgjedhor në Shqipëri

Building awareness of 
students, intellectuals 
and youth about the 
importance of election 
processes in Albania

Të rinjtë për integrim 
shoqëror 

Youth for social 
integration 

13,800.00

Administrimi i testit zyrtar 
të Toefl -it në Shqipëri

Administering Toefl  tests Fondacioni Soros Soros Foundation 9,980.00

Integrimi i të rinjve të 
zonës së Spitalles dhe 
Porto-Romanos në jetën 
social-kulturore të qytetit.

Integrating young people 
in the areas of Spitalla 
and Porto Romano in the 
social and cultural  life of 
the town

Keshilli i Shoqatave 
Rinore Durrës 

Council of Youth 
Association – Durrës

9,972.00

Vazhdimësia e Qendrës 
së Komunikimit dhe 
Informimit Studentor 
Gjirokastër

Sustaining the Student 
Advising and Information 
Center at the University in 
Gjirokaster

Universiteti “Eqerem 
Çabej “ Gjirokastër

University “Eqerem 
Çabej” Gjirokastër

9,930.00

Vazhdimësia e Qendrës 
së Komunikimit dhe 
Informimit Studentor 
Vlorë

Sustaining the Student 
Advising and Information 
Center in the Vlora 
University

Programi i Rinisë 
-Soros 

OSFA 9,911.00

Vazhdimësia e Qendrës 
së Komunikimit dhe 
Informimit Studentor 
Shkodër

Sustaining the Student 
Advising and Information 
Center at the University in 
Shkodra

Programi i Rinisë 
-Soros 

OSFA 9,911.00

Vazhdimësia e Qendrës 
së Komunikimit dhe 
Informimit Studentor 
Elbasan

Sustaining the Student 
Advising and Information 
Center at the University of 
Elbasan

Programi i Rinisë 
-Soros 

OSFA 9,911.00

Te rinjtë në drejtim 
-punësimi sezonal i të 
rinjve

Youth in leadership 
– summer internship for 
students 

Shoqata”Ezra” Association “Ezra” 9,900.00

Vazhdimi i aktivitetit 
të QKIS dhe futja e 
elementëve në fushën 
e botimeve dixhitale në 
Universitetin e Vlorës.

Accessing digital 
publications at the 
University of Vlora

Universiteti 
Teknologjik “Ismail 
Qemali”-Vlorë 

Technological 
University “Ismail 
Qemali” - Vlora 

9,000.00

Integrimi i të rinjve të 
ardhur nga zonat rurale.

Integrating youth from 
the rural areas with local 
communities

Shoqata për Integrim 
në Komunitet 

Association for 
community 
integration 

8,990.00
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Mbështetje e aktiviteteve 
të Qendres Rinore Vlorë.

Sustaining the activities of 
the Youth Center in Vlora

Qendra Rinore Vlorë Youth Centre – Vlora 8,942.00

Nxitja e vullnetarizmit, 
puna në komunitet dhe 
aftësia drejtuese te të 
rinjtë.

Encouraging voluntarism 
at community level 
through utilizing youth 
leadership potential. 
Awareness and capacity 
building activities 

Kryqi i Kuq Shqiptar 
- Dega Tiranë 

Albanian Red Cross 
–Tirana Branch

8,730.00

Shkollë vere për lidershipin 
- Ylli 2005.

Summer school for 
leadership - Ylli 2005.

Balkans YouthLink 
- Albania 

Balkans YouthLink-
Albania 

8,500.00

Vazhdimësia e 
funksionimit të QKIS 
Elbasan

Providing for the 
continuity of the 
operations of the Student 
Advising and Information 
Centre in Elbasan

Universiteti 
“Aleksander Xhuvani” 

University “Aleksander 
Xhuvani” in Elbasan

8,440.00

Edukimi i të rinjve nga 
zonat rurale me njohuri 
dhe shprehi për t’u 
integruar në jeten urbane 
të komunitetit.

Educating youth in 
the rural areas with 
knowledge and skills for 
integration in the urban 
communities life

Shoqata “Arbëria” Association “Arberia” 7,530.00

Forcimi i kapaciteteve 
rinore përmes 
veprimtarive social-
kulturore.

Strengthening youth 
capacities through social 
and cultural activities 
– Awareness building 
activities

Shoqata “ Agimi” Association “Agimi” 
(Dawn) 

7,430.00

Ngritje kapacitetesh për 
të rinjtë

Building capacities of 
young people

KRIIK-Alb ASSOC “KRIIK-Albania 
Association

6,400.00

Workshop “Kthimi në 
Shqipëri - një sfi dë për të 
gjithë ata që studiojnë 
jashtë”

Workshop “Returning to 
Albania – a challenge for 
overseas graduates” 

Rrjeti Internacional i 
Shoqatave Studentore 
Shqiptare 

“International 
Network of 
Albanian Student 
Organizations”

6,172.00

“SIFE”- Të përmiresojmë 
veten dhe komunitetin 
përmes edukimit me 
principet e sipërmarjes 
së lire

“ SIFE”- Improving 
ourselves and our 
communities through 
the dissemination of 
the principles of free 
enterprise

Klubi i studentëve të 
biznesit

Business Students 
Club 

6,150.00

Rritja e pjesëmarrjes së 
të rinjve në aktivitetet 
e qendres komunitare 
Bathore

Increasing the 
participation of young 
people in the activities of 
the community center in 
Bathore. Awareness and 
capacity building activities

Shoqata “Për 
Zhvillimin Social 
Kulturor të Rinisë në 
Fshat” 

Association for the 
Social and Cultural 
Development  of Rural 
Youth

6,100.00

Praktikë pune në 
Administratën Publike

Internship with the Public 
Administration

Departamenti i 
Administrates Publike

Department of Public 
Administration 
– Government of 
Albania

5,600.00

Strehimi dhe formimi 
profesional për punë i 15 
vajzave që vijnë nga fshati.

Provision of housing 
and job training for 15 
females coming from the 
countryside

Qendra e aktiviteteve 
femërore Salesiane 
(QAFS) 

Center for activities by 
females (QAFS) 

5,000.00

Seminar “Identiteti i 
Ballkanit dhe zgjerimi i 
Evropës”

Seminar  “Balkan Identity 
and Europe’s enlargement” 

Shoqata ‘’Integrimi 
social-kulturor i 
gjimnazeve (ISKGJ)” 

Association ‘’Social and 
cultural integration of 
high schools” (ISKGJ)” 

4,975.00
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“Një hap me 
bashkëmoshatarët tanë” 
(Fuqizimi i të rinjve me 
aftesi të kufi zuara në 
jetën sociale me anë të 
aktiviteteve  të formimit 
profesional e trajnimeve)

“Keeping abreast with 
our friends of the same 
age” (Empowering young 
people with disabilities 
to participate in social 
life through professional 
training courses)

Shoqata për të drejtat 
e të rinjve me aftësi 
të kufi zuara “Përtej 
Barrierave” 

Association for the 
rights of young people 
with disabilities 
“Beyond barriers” 

4,439.55

Dita e Plazheve të pastra- 
vullnetarizëm

The day of clean beaches 
– breeding the voluntarism 
of young people

Jeta Kuci Jeta Kuci 3,970.00

Integrimi i fëmijëve të 
policëve të vrarë në krye 
të detyres në qytetin e 
Tiranës

Integrating the children of 
police offi cers who were 
lost their lives on the job in 
the city of Tirana

Shoqata “Martirë të 
Policisë së Shtetit” 

Association “Martyrs of 
the State Police” 

3,016.33

Pjesëmarrje në 
workshopin “Culture in the 
city” (shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
workshop  “Culture in the 
city” (travel expenses)

Hektor Varela Hektor Varela 3,000.00

Botimi i librit “Murgu i 
Muzgut “ i Ilir Balliut

Publishing the book  “The 
Monk of the Musk” by Iir 
Balliu.

Skender Rusi Skender Rusi 2,300.00

Pjesëmarrje në 
Olimpiadën e 46 Botërore 
të Matematikës “ 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 46th 
World Mathematics 
Olympiad (travel expenses) 

Erion Dula Erion Dula 1,900.00

Kamp veror për fëmijët 
jetimë të nënave të reja.

Summer Camp for orphan 
children of young mothers

Shoqata kombëtare 
e nënave me fëmijë 
jetimë 

National Association 
of Mothers with 
Orphan Children

1,650.00

Ndërgjegjësimi publik 
në Himarë për ruajtjen e 
mjedisit

Building public 
awareness in Himara on 
environmental protection

Shoqata “Joni Blu” Association “Blue 
Ionian” 

1,100.00

Pjesëmarrje në 
Konferencën X  rajonale 
europiane të ISPCAN 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 
10th Regional European 
Conference  of ISPCAN  
(travel expenses)

Ditika Shehi Ditika Shehi 544.00

Pjesëmarrje në Olimpiadën 
IV internacionale të 
Gjermanishtes 
(shpenzime udhëtimi)

Participating at the 4th 
International Olympiad 
of the German language 
(travel expenses)

Hrisa Xhacka, Greta 
Laze, Redion Luli, Aida 
Demrozi

Hrisa Xhacka,Greta 
Laze, Redion Luli, Aida 
Demrozi

1,916.00

 totali granteve (total grants) 264,993.88

 non grant youth  

 shpz administrative (admininstrative expenses) 27,688.00

 total youth 292,681.88
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Programi i shoqërisë civile   
Civil society program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Feja, shteti,shoqëria 
në Shqipëri 

Religion, state and society 
in Albania

Fondacioni SOROS Soros Foundation 98,000.00

Partneriteti Publik-Privat 
në Pushtetin Lokal në 
Shqipëri

Public-Private Partnership 
at Local Government level 
in Albania – best practice 
examples

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society Program 49,940.00

Si mund të hartohet 
një buxhet që mund 
të kuptohet dhe 
infl uencohet?

Monitoring the 
government budget on 
education and health

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society Program 36,264.00

Integrimi Europian: 
“Perfshirja e qeverisjes 
vendore dhe e aktorëve të 
tjere”

“European Integration: 
Involvement of local 
government and other 
actors”

Instituti i  Studimeve  
Nderkombëtare 

Institute for 
International Studies 

25,130.00

Voto me Zgjuarësi “ Vote Wise” website to 
monitor election promises

Balkans YouthLink-
Albania 

Balkans YouthLink-
Albania 

20,800.00

Të drejtat e njeriut 
në median e shkruar 
-monitorim

Human rights in 
the written media 
– monitoring activity

Qendra Shqiptare për 
të Drejtat e Njeriut 

Albanian Center for 
Human Rights  

9,983.00

Perfaqësimi dhe roli 
i grupeve të interesit 
(studim) - projekt 
operacional

Representation of role of 
interest groups (survey)-
operational project

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society 
Program of the Soros 
Foundation

9,900.00

Kurse profesionale për të 
rinjtë 16-23 vjeç.

Professional training 
courses for young people 
of 16-23 years

MIL-Mendime dhe 
iniciativa të lira. 

MIL- Free thinking and 
free initiative 

9,800.00

Ripërtëritje dhe pasurim 
i portalit online;”Fletë të 
verdha për sektorin jo-
fi timprurës shqiptar”

Restructuring and 
enriching the online 
portal “Yellow pages of 
the Albanian non-profi t 
organizations”

Fondacioni Shqiptar i 
Shoqërisë Civile 

Albanian Foundation 
for Civil Society  

9,580.00

Studimi i zgjedhjeve 2005. 
(Anketa pas-zgjedhore)

Studying elections 2005 
(post election survey)

Shoqata Shqiptare e 
Shkencave Politike-
ALPSA 

Albanian Association 
of Political Sciences 
– ALPSA

9,500.00

Angazhimi i komunitetit 
në vendim-marrje 
nepërmjet komisioneve të 
qytetarëve.

Engaging communities in 
decision making through 
establishing citizens’ 
committees.

Shërbimi social 
nderkombëtar” 

“International Social 
Service” 

9,375.00

Përmirësimi i kuadrit ligjor 
për sektorin jofi timprurës 
(projekt operacional)

“Improving the legal 
framework for the non 
profi t sector (operational 
project)

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society Program  9,265.00

Fushatë ndergjegjësuese 
për pjesëmarrje në votime 
(projekt operacional)

Awareness campaign 
on the need for voters  
to turn out in elections 
(operational project)

Fondacioni SOROS & 
Komiteti Shqiptar i 
Helsinkit

SOROS Foundation & 
the Albanian Helsinki 
Committee

9,007.06
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Konferenca Shkencore 
Nderkombëtare “Gjergj 
Kastrioti Skenderbeu dhe 
Europa”

International Scientifi c 
Conference “George 
Castriot Scanderbeg and 
the Europe”

Instituti i Historisë Institute of History. 7,969.00

Edukimi qytetar për një 
shoqëri të emancipuar 
(zona e Bathores)

Civic education for an 
emancipated society (area 
of Bathore)

Forumi i Pavarur i 
Gruas Shqiptare 

Independent Forum of 
Albanian Women

7,960.00

Monitorim i strategjisë 
qeveritare për 
përmirësimin e kushteve 
të  Romëve në Shqipëri

Monitoring the 
government strategy 
for improving the living 
conditions of the Roma 
community in Albania

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society Program 7,860.00

Nxitja e debatit publik 
faktor i domosdoshëm për 
zhvillimet demokratike

Encouraging public debate 
as a necessary factor of the 
democratic processes

Shoqata “Gruaja 
Skraparase dhe 
Tranzicioni” 

Association “Skrapari 
Women in Transition”

7,616.00

Nxitja e dialogut ndërfetar 
dhe forcimi i harmonisë 
mes veprimtarive përmes 
medias elektronike lokale 
në Gjiorokastër, Fier, dhe 
Sarandë.

Encouraging inter-
religious dialogue and 
strengthening religious 
harmony through the 
use of electronic media 
in Gjirokastra, Fier, and 
Saranda.

Rrjeti “Harmonia” Network “Harmony” 6,185.00

Ekzaminimi i rolit të medias 
në mbulimin e krimit të 
organizuar - vëzhgim

Surveying the role of the 
media in the coverage of 
organized crime

Instituti Shqiptare i 
Medias (AMI) 

Albanian Media 
Institute (AMI) 

6,056.00

Të rrisim rolin e 
organizimeve komunitare 
për të përmirësuar 
qeverisjen vendore

Increasing the role of 
community organizations 
to improve local 
governance

Shoqata “Federata 
e Pyjeve Komunale, 
Qarku Dibër” 

Association 
“Federation of 
communal forests 
– Region of Diber”

6,000.00

Përmiresimi i kuadrit ligjor 
për sektorin jofi timprures 
(projekt operacional - 
faza II)

Improving the legal 
framework for the non 
profi t sector: (operational 
project – second phase)

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society Program 5,930.00

Pjesëmarrja aktive e 
moshave të treta në 
Procesin e Edukimit të të 
Rinjve.

Active participation 
of third age people in 
educating young people

Instituti i Trajnimit 
dhe Menaxhimit të 
Ndërmarjeve (ITMN) 

“ Institute for Training 
and Enterprise 
Management” 

5,800.00

Strategjitë rajonale të 
zhvillimit ekonomik e 
social dhe ndikimi qytetar 
për zbatimin e tyre (Cikël 
tryeza debat)

Regional strategies for 
social and economic 
development  and civic 
pressure to implement 
them (round-table debate)

Qendra e Studimeve 
Ekonomike Sociale 

Center for Economic 
and Social Studies 

5,200.00

Anketim: “Opinioni Publik 
mbi ndërtimin e kazinosë 
në Tiranë”

Survey of the public 
opinion with regard to 
building a casino in Tirana

Instituti i Sonazheve 
dhe Opinioneve (ISO) 

Institute of Surveys 
and Opinion Polling 

5,180.00

Perceptimi i tolerancës 
fetare në mjediset e 
shkollave fetare në 
Shqipëri. (Workshop )

Perception of religious 
tolerance within the 
religious schools in 
Albania

Shoqata Instituti i 
Studimeve Ballkanike 

Institute for Balkan 
Studies  

5,000.00

Rritje e ndërgjegjësimit 
për të drejtat e njeriut 
tek personat me paaftësi 
mendore

Increasing awareness of 
human rights of people 
with mental disabilities

Fountain House Fountain House 4,890.00
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Takim rajonal “10 vjet 
trashëgimi gjeologjike 
në vendet e Evropës 
Juglindore”

Regional meeting  “10 
years of geological 
heritage in the countries 
of Southeastern Europe”

Bashkimi i Gjeologëve 
Shqiptarë për 
Trashëgiminë e 
Shkencave Gjeologjike. 
(Pro-GEO-Albania) 

Union of Albania 
Geologists for the 
heritage of the 
geological sciences 
(Pro – GEO - Albania) 

4,571.00

Fushatë sensibilizimi për 
të drejtën e informimit

Awareness campaign on 
freedom of information

Shoqata “Klubi 
Matuzalem” 

Matuzalem Club 4,530.00

Shpalosja e kulturës 
demokratike dhe respektimi 
i kodit etik gjatë fushatës 
elektorale të zgjedhjeve 
parlamentare 2005

Unfolding democratic 
culture and observing the 
Code of Ethics during the 
parliamentary election 
campaign of 2005

Shoqata 
Rajonale”Gazetare 
Profesioniste” 

Regional Association 
of  professional 
Journalists 

4,302.00

Aktivitete kulturore 
artistike me fëmijët e 
Institutit Kombëtar të 
nxënësve që nuk shikojnë 

Cultural and artistic 
activities with children of 
the National Institute of 
Blind Students 

Instituti kombëtar 
i nxënësve që nuk 
shikojne 

National Institute of 
Blind Pupils 

3,420.00

Aksion qytetar për nxitjen 
e debatit publik

Civic action to encourage 
public debates

Shoqata Odeon “Odeon” Association 3,300.00

Roli i Shoqërisë Civile për 
ngritjen e konsolidimin 
e komunitetit nëpërmjet 
edukimit qytetar, me 
vlerat që ka Kruja, për të 
ndihmuar në zbutjen e 
problemeve

The role of civil society for 
community building and 
consolidation through civic 
education of the population 
with the values of the Kruja 
regions for purposes of 
confl ict reduction

Forumi Rajonal i OJQ-
ve Krujë 

Regional Forum of 
NGO-s of Kruja 

2,920.00

Diversiteti dhe integrimi 
- dialog për diferencat 
kulturore dhe veprimin 
qytetar -Leusa Nr.3

Diversity and integration 
– dialogue on cultural 
differences and civic 
action-Leusa No.3

Seksioni Shqiptar i 
CIOFF 

Albanian Chapter of  
CIOFF 

2,610.00

Tavolinë  e rrumbullaktë 
“Momenti i Helsinkit dhe 
e ardhmja evropiane” 
(projekt operacional)

Round tables “The 
Helsinki momentum and 
the European future” 
(operational project)

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society 
Program of the Soros 
Foundation 

2,243.77

Diskutim me ekologjistë 
dhe grupet e interesit lidhur 
me ndërtimin e parkut 
industrial të Vlorës.
(Projekt operacional)

Discussing with ecologists 
and interest groups in 
relation to the building of 
an industrial park in Vlora 
(operational project)

Fondacioni Soros Civil Society 
Program of the Soros 
Foundation

2,087.81

Informimi i Fondacionit 
nëpërmjet pajtimit në 
organet e shtypit

Keeping up to date 
through subscriptions to 
the local newspapers

Programi i Shoqërisë 
Civile 

Civil Society 
Program of the Soros 
Foundation

1,766.04

Pjesëmarrje në kursin 
“Roma studies, ethnicity, 
migration and identity” 
(shpenzime udhëtimi)

Participation at the course 
“Roma studies: ethnicity, 
migration and identity” 
(travel expenses)

Snezhi Bedalli Snezhi Bedalli 629.52

Pjesëmarrje në 
“Hulumtime fi lologjike e 
historike në tekste të 
vjetra shqipe” 

Participating at 
“Philological and historical 
research in old Albanian 
texts” (travel expenses)

Enver Hysa, Emil Lafe, 
Seit Mansaku

Enver Hysa, Emil Lafe, 
Seit Mansaku 

1,256.49

 totali granteve (total grants) 421,827.95

 non grant civil society 5,089.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 31,090.00

 total civil society 458,006.95
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Programi i drejtësisë 
Law program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Mbështetja e 8 qendrave 
të ndërmjetësimit për 
forcimin e alternatives 
ndërmjetësuese në 
menaxhimin e konfl ikteve 
në nivel komuniteti.

Support to the eight 
mediation centers to 
strengthen mediation 
as a means for confl ict 
resolution at community 
level.

Fondacioni “Zgjidhja 
e konfl ikteve 
dhe pajtimi i 
mosmarrëveshjeve” 

Foundation “Peaceful 
mediation and 
resolution of confl icts”

39,880.00

Ndërmjetësimi dhe 
Arbitrazhi - Alternativa 
efektive ndaj 
zgjidhjes gjyqësore të 
mosmarrëveshjeve.

Capacity building for the 
Center; Publicity campaign 
for its activity

Qendra Shqiptare e 
Ndërmjetësimit dhe 
Arbitrazhit Tregtar 

Albanian Center for 
Trade Mediation and 
Arbitrage 

23,650.00

Pergatitja e “Komentarit të 
së Drejtës Civile” Volumi I

Preparing the Commentary 
of Civil Law, Volume I

Marjana Semini Marjana Semini 19,150.00

Regjistrimi i lindjeve të 
fëmijëve në nevojë në 
rrethin e Tiranës.

Registering children from 
families in need in the 
district of Tirana 

Cafod Albania-
Shërbimi ligjor falas 
(TLAS) 

Cafod Albania – Free 
Legal Aid Service 
(TLAS)

17,795.00

Automatizimi dhe 
modernizimi i Gjykatës 
së Apelit Vlorë (projekt 
operacional)

Automatization and 
modernization of the 
Appeal’s Court in Vlora 
(operational project)

Programi i Drejtësisë 
- OSFA 

Law Program of the 
Soros Foundation

14,544.00

Praktika Ligjore e 
perditësuar e Gjykatës 
Europiane të të Drejtave të 
Njeriut lidhur me Lirinë e 
Shprehjes.

Updated legal practice of 
the European Human Rights 
Court with the freedom of 
expression 

Instituti i Studimeve 
Publike dhe Ligjore 

Institute for Legal 
Studies and Policies 

13,612.00

Trashëgimia e Programit të 
Drejtësisë.

The legacy of the Law 
Program

Programi i Drejtësisë 
- OSFA 

Law Program of the 
Soros Foundation

9,900.00

Qendra e Ankesave Complaints Center Shoqata “Grupi 
Shqiptare i të drejtave 
të njeriut” 

Albanian Human 
Rights Group 

9,880.00

Trainimi i Pedagogëve të 
fakulteteve të drejtësisë. 
(projekt operacional)

Training lecturers of the 
law faculties in Albania 
(operational project)

Programi i Drejtësisë 
- OSFA 

Law Program of the 
Soros Foundation

9,305.00

Konventa Europiane e të 
Drejtave të Njeriut - Trajnimi 
i juristëve dhe avokatëve 
të rinj

European Convention of 
Human Rights – Training 
junior lawyers and attorneys

Qendra për Shtet 
të së Drejtes dhe 
Mireqeverisjes. 

Center for Rule of Law 
and good governance 

8,900.00

Revista “Shpresë” (projekt 
operacional)

Publishing the magazine 
“Hope” (operational project)

Drejtoria Burgut 313 
Tiranë

Directorate of prison 
313 in Tirana

7,450.00

Automatizimi dhe 
modernizimi i Gjykatës 
së Rrethit Kavajë (projekt 
operacional)

Automatization and 
modernization of the Court 
of the District of Kavaje 
(operational project)

Programi i Drejtësisë 
- OSFA 

Law Program of the 
Soros Foundation

7,394.00

Procedurat e Gjykatave 
Ndërkombëtare.

Procedures of International 
Courts – publication 

Qendra Shqiptare 
e së Drejtës 
Ndërkombëtare 

Albanian Center for 
International Law

4,500.00



72 | 

Sesione trajnuese për: 1-
Kuptimin e veprave penale 
të trafi kimit të qenieve 
njerëzore .2- Të drejtën 
administrative.

Training sessions on: 1- the 
understanding of the penal 
crime of human traffi cking; 
2- the administrative right

Shkolla e 
Magjistratures 

Magistrate School 4,376.00

Botimi i librit “E drejta 
Publike Ndërkombëtare”

Publishing the book 
“International Public Law”

Shtepia Botuese 
“Albin” 

Publishing House 
”Albin”

3,244.00

Mbështetje për vetëzhvillim 
dhe riintegrim të personave 
të privuar nga liria.

Support to imprisoned 
people for self development 
and social integration.

Drejtoria Burgut 302 
Tiranë

Directorate of prison 
302, Tirana

1,486.93

 totali granteve (total grants) 195,066.93

 non grant law 8,174.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 31,844.00

 total law 235,084.93

Programi fellowship
Fellowship program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Fellowship për pushtetin 
Vendor (Bashkia e Tiranës)

Fellowship for Local 
Government (Municipality 
of Tirana)

Bashkia Tiranë Municipality of 
Tirana

6,000.00

Trashëgimia e 
programit Fellowship

Collecting the legacy 
of the Fellowship Program

Programi Fellowship Fellowship Program 1,140.00

 totali granteve (total grants) 7,140.00

 non grant fellowship 12,677.00

 shpz administrative (admininstrative expenses)  

 total fellowship 19,817.00
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Programi i administratës publike     
Public administration program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Ndërtimi i një sistemi 
modern të menaxhimit të 
informacionit në Bashkinë  
Elbasan 

Establishing a modern 
system for information 
management at the 
Municipality of Elbasan

Bashkia Elbasan Municipality of 
Elbasan 

47,390.57

Forcimi i kapaciteteve të 
Agjensisë Kombëtare për 
Trajnimin e Qeverisjes 
Vendore (T.A.L.G.A)

Strengthening the 
capacities of the National 
Agency for Training of 
Local Government (TALGA)

Agjensia Kombëtare 
për Trajnimin e 
Qeverisjes  Vendore 
(T.A.L.G.A) 

National Agency for 
Local Government 
Training (T.A.L.G.A) 

44,200.00

Ngritja e Qendrës së 
Informimit për Publikun

Establishing a public 
information center

Bashkia Sarandë Municipality of 
Saranda

33,000.00

Ngritja e një Qendre 
Informacioni për Bashkinë 
e Korçës.

Establishing a public 
information center at the 
Municipality of Korca

Bashkia Korçë Municipality of Korca 29,800.00

Ngritja e Qendrës së 
Informimit për Publikun

Establishing a public 
information center

Bashkia Durrës Municipality of Durres 28,800.00

Ngritja e Qendrës së 
Informimit për Publikun

Establishing a public 
information center

Bashkia Shkodër Municipality of 
Shkoder

28,415.00

Ngritja e Zyres së 
Asistencës për Bizneset

Establishing a business 
assistance offi ce 

Bashkia Berat Municipality of Berat 26,250.00

Program kualifi kimi për 
punonjësit socialë të 
kujdesit për personat  me 
aftesi të kufi zuara

Training program for social 
workers dealing with 
people with disabilities 

Instituti i Trajnimit të 
Administratës Publike 
(ITAP) 

Training Institute of 
Public Administration

15,000.00

Ndikimi i zgjedhjeve në 
qendrueshmërinë dhe 
në efi cencën e punës  së 
administratës publike 
- studim

Assessing the elections 
impact on the sustainability 
and effi ciency of 
operations of the public 
administration - study

Qendra për Kërkim 
dhe Zhvillim, Tiranë 

Center for Research 
and Development, 
Tirana 

9,950.00

Partneritet me 
komunitetin për një 
qeverisje më aktive

Building partnerships with 
communities for a more 
effi cient governance

Bashkia Maliq Municipality of Maliq 9,900.00

Komunitet-pushtet lokal, 
në nxitje të turizmit

Communities and local 
governments to develop 
tourism

Shoqata “ Gratë e 
Linit për një zhvillim 
të qendrueshëm në 
komunitet” 

Association “Women 
of Lin for sustainable 
development of 
community”

9,900.00

Përmirësimi i kushteve të 
punës për funksionimin e 
Këshillit të Bashkisë Krujë

Improving the working 
conditions for the 
operations of the 
Municipal Council of Kruja

Bashkia Krujë Municipality of Kruje 9,650.00

Zyra e informimit për 
qytetarët, Bashkia Lezhë

Citizen information offi ce, 
Municipality of Lezha

Bashkia Lezhë Municipality of Lezhe 9,000.00

Krijimi i bankës së të 
dhënave për personelin 
e Komunave, Bashkive në 
Qarkun e Korçës.

Creation of a database 
of personnel of the 
communes and 
municipalities of the Korca 
regions

Qarku  Korçë Region of Korçë 8,806.66
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Vënia në efi cencë e 
sistemit të informacionit 
pranë Këshillit të Qarkut 
të Lezhës

Ensuring the effi ciency 
of the management 
information system in the 
Region of Lezha

Këshilli i Qarkut Lezhë Council of the Region 
of Lezhe

6,600.00

Partneriteti i pushtetit 
vendor me sektorin 
privat (biznesin e vogël) 
dhe impakti i tij  në 
komunitetin vendor 
- studim

Partnership of the local 
government with the 
private sector (small 
business) and impact on 
local communities – study

Qendra për nxitjen 
e biznesit dhe 
reformave publike 

Center for promotion 
of business and public 
reforms

5,990.00

Trajnim dhe mirëmbajtje 
programesh për Bashkinë 
Kavajë

Municipality fi nances 
to improve the lives 
of communities 
(maintenance of system 
and training of operators 
at the Municipality of 
Kavaja)

Programi i 
Administratës Publike 
- OSFA 

Public Administration 
Program of the Soros 
Foundation

5,580.00

Trajnim dhe mirëmbajtje 
programesh për Bashkinë 
Lushnje

Municipality fi nances 
to improve the lives 
of communities 
(maintenance of system 
and training of operators 
at the Municipality of 
Lushnja) – extension 
operational project.

Programi i 
Administratës Publike 
- OSFA 

Public Administration 
Program of the Soros 
Foundation

5,580.00

Rrjeti i Kompjuterave në 
Bashkinë Rrëshen

Installing a computer 
network at the 
Municipality of Rreshen

Bashkia Rrëshen Municipality of 
Rreshen

5,107.19

Ndërtimi i profi lit të qytetit 
të Libohovës

Preparing materials 
profi ling the town of 
Libohova

Bashkia Libohovë Municipality of 
Libohove

4,470.00

Pjesëmarrje në 
konferencën “Qeverisja 
demokratike në shek. 21, 
sfi dat dhe përgjegjësitë” 
(shpenzime udhëtimi)

Participation at 
Conference “Democratic 
governance  in the 21st 
century, challenges and 
responsibilities” (travel 
expenses)

Dolora Gjokutaj, 
Margarita Duka, 
Fatmir Demneri

Dolora Gjokutaj, 
Margarita Duka, 
Fatmir Demneri

4,367.00

Pjesëmarrje në Konferencë 
shkencore Shangai 
(shpenzime udhëtimi)

Participation at a scientifi c 
conference in Shanghais

Dhori Kule, 
Vasilika Kume

Dhori Kule, 
Vasilika Kume

2,170.00

Pjesëmarrje në “Promovimi 
i zhvillimit ekonomik 
vendor”  (shpenzime 
duehtimi)

Participating at the trainer 
of trainers workshop 
“Promoting local economic 
development” 

Emiljano Zhuleku, 
Ylli Take

Emiljano Zhuleku,
 Ylli Take

931.00

 totali granteve (total grants) 350,857.42

 non grant public administration 15,633.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 32,865.00

 total public administration 399,355.42
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Programi i arsimit parauniversitar  
General education program

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Workshope, debate 
publike dhe studime për 
autonominë e shkollës

School autonomy: 
Workshops, public 
discussions, outline 
of a study 

Programi i Edukimit 
Parauniversitar 

General Education 
Program of the Soros 
Foundation

49,895.00

Mbështetje institucionale 
për Qendrën Hap pas Hapi

Institutional Support to 
the Step by Step Center 

Qendra “Hap pas 
Hapi” 

“Step by Step” Center 16,250.00

Promovimi i shprehive të 
shoqërisë së dijes

Promoting the knowledge 
society skills 

Qendra për Arsimin 
Demokratik (CDE) 

Center for Democratic 
Education 

9,904.00

Cikël kolokiumesh për 
konceptet bashkëkohore 
në arsim

Series of colloquiums on 
contemporary concepts in 
education

Programi i Edukimit 
Parauniversitar 

General Education 
Program of the Soros 
Foundation

9,760.00

Partneritet “Arsim për 
të gjithë” me sektorët e 
shoqërisë -trajnim 
(projekt peracional)

Building partnerships to 
attain “Education for All” 
- training program for 
civil society actors 
(operational project)

Programi i Edukimit 
Parauniversitar

General Education 
Program of the Soros 
Foundation

5,246.83

Standartet e mësimdh[nies 
-trajnim  (projekt 
operacional)

Improving teaching 
standards (operational 
project) – provision of 
training for staff of the 
National Training Center

Programi i Edukimit 
Parauniversitar

General Education 
Program of the Soros 
Foundation

4,950.00

Botimi i revistës 
“Arsimi sot dhe nesër”

Publishing the magazine 
“Education today and 
tomorrow”

Instituti “Edukimi 
drejt së ardhmes” 
(EDA) 

Institute “Education 
towards the future” 

3,900.00

Tavolinë e rrumbullaktë 
për shkëmbim idesh dhe 
përfi tim nga përvoja 
hollandeze e arsimit

Round table to exchange 
information and learn 
from the Netherlands 
experience in education

Qendra “Instituti 
i Studimeve dhe 
Informimit për 
Integrim” I.S.I.I 

“Institute of Studies 
and Information for 
Integration” 

3,500.00

 totali granteve (total grants) 103,405.83

 non grant general education 3,724.00

 shpz administrative (admininstrative expenses) 10,965.00

 total general education 118,094.83
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Të ndryshme
Miscellaneous

Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget
 [usd]

Themelimi i shoqatës 
shqiptare të institucioneve 
të microfi nancës -shim.

Founding the Albanian 
Association of 
Microfi nance Institutions

Shoqata Shqiptare 
e Institucioneve të 
Mikrofi nacës 

Albanian 
Association of 
Microfi nance 
Institutions . 

10,000.00

Përgatitja e Raportit Vjetor 
2005 për Fondacionin Soros 
dhe konceptimi i faqes së 
internetit të NOSA-s.

Designing the OSFA 
2005 Annual Report and 
constructing a website for 
NOSA

OSFA OSFA 8,164.00

 totali granteve (total grants) 18,164.00

 non grant miscellaneous 36,320.00

 shpz administrative (admininstrative expenses)  

 total miscellaneous 54,484.00

Tranformimi i osfa 
Transforming osfa
Titulli i projektit Project Title Realizuesi Implementer Budget

 [usd]

Projekt për 
transformimin e OSFA 
(projekt operacional)

Transforming OSFA 
(operational project)

Programi për 
transformimin e OSFA, 
NOSA 

Program for 
transforming OSFA 
into NOSA (Network 
of Open Society for 
Albania)

206,887.00
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Bordet, stafi
Boards, staff
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Bordi Ekzekutiv | Executive Board
 Arjana Fullani (kryetare | chair)

Albert Brojka

Remzi Lani

Ylljet Alickaj

Lindita Xhillari

Mustafa Nano

Bardhyl Minxhozi

Bordi i Rinisë | Youth Board
 Anxhela Paparizo

Zhani  Shapo
Eduard Manushi
Pranvera Zhaka

Eno Ngjela 

Bordi i Shoqërisë Civile  
Civil Society Board

 Andi Bejtja
Anila Bashllari
Sokol Berberi
Vasilika Hysi

Juliana Hoxha

Bordi i Shëndetësisë | Health Board
 Mihal Tase

Myftar Barbullushi
Ilir Bibolli

Ledia Lazeri
Silva Bino

Bordi i Informacionit | Information Board
Nikoleta Gjondeda 

Llukan Puka
Petri Deti

Agim Neza
Agim Cami

Bordi i Administratës Publike 
Public Administration Board

Ylli Çabiri
Engjëll Dakli
Fatlum Nurja
Valbona Kuko
Anila Tanku

Bordi i Drejtësisë | Law Board
Ardiana Kalo

Vangjel Kosta
Sokol Como

Dashamir Kore
Sonila Omari

Bordi i hesp-it | hesp Board
 Floresha Dado

Et’hem Likaj
Ledi Bianku
Shyqyri Llaci
Aleks Luarasi

Bordi i Arsimit | Education Board
 Vladimir Pasko 

Thoma Gerri
Bardhyl Musai 

Shpresa Petrela
Salvador Bushati
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Çapajev Gjokuta
Drejtor Ekzekutiv | Executive Director

Aleksandra Sula
Drejtore fi nance dhe administrate | Finance and Administration Director

Mimoza Gjika
Drejtore Programi | Program Director

Koordinatorë programi 
Program coordinators

Edlira Kovaci
Arsimi parauniversitar, Lindje-Lindje  
General Education, East-East

Floran Pustina
Drejtësia, Rinia
Law, Youth

Keti Luarasi
Bursat, Njësia e prokurimit | Scholarships, procurement
Asistente Ekzekutive | Executive Assistant

Ledia Çurri
Shëndeti Publik | Public health

Rajmonda Duka
Administrata Publike, Shoqëria Civile 
Public administration, Civil society

Valbona Sulçe
Arsimi i lartë, Fellowship-i, Marrëdheniet me publikun
High Education, Fellowship, PR

Staf mbështetës
Support staff

Eranda Strazimiri
Menaxhere fi nance | Finance Manager

Fjoralba Mjolli
Menaxhere grantesh | Grants Manager

Gentian Lula
Administrator zyre | Offi ce Administrator

Llazar Jorganxhi
Administrator sistemi | System Administrator

Blerta Skendaj
Sekretare | Secretary

Qemal Budlla
Shofer | Driver

Tonin Goshi
Shofer | Driver

Bihane Mustafaj
Punonjëse pastrimi | Sanitation worker

Stafi  | Staff
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