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QËNDRUESHMËRIA E OSHC-VE: 3.7

Shqipëria përjetoi një sërë zhvillimesh të rëndësishme politike dhe socio-ekonomike përgjatë vitit 2019. Pas disa
muajsh protestash të dhunshme anti-qeveritare dhe polarizim të skajshëm politik, opozita bojkotoi zgjedhjet
vendore në qershor, si rrjedhojë e së cilës partia në mazhorancë, Partia Socialiste, garoi e vetme në shumë bashki
të vendit. Pjesëmarrja në votime ishte e ulët (22.96 përqind), pasi votuesit u përballën me mungesën e
“mundësisë së zgjedhjes midis alternativave politike,” sipas Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE). Ndarjet e thella midis partive kryesore politike vazhduan përgjatë gjithë vitit 2019.
Pavarësisht përpjekjeve të shumta gjatë dy viteve të fundit për të arritur kriteret e anëtarësimit në Bashkimin
Evropian (BE), Këshilli Evropian dështoi për të dytën herë në hapjen e bisedimeve të aksesimit me Shqipërinë në
vitin 2019. Shtyrja shkaktoi zhgënjim të gjerë në publik.
Liria e shprehjes u përkeqësua në vitin 2019. Kryeministri Edi Rama dhe politikanë të tjerë përdorën vazhdimisht
retorikë të ashpër dhe denigruese ndaj medias, dhe dy emisione televizive u mbyllën për shkak të trysnisë së
qeverisë. Gazetarët u kërcënuan dhe u dëmtuan gjatë demonstratave anti-qeveritare. Në dhjetor, parlamenti
miratoi ndryshimet e debatueshme për Ligjin mbi Mediat Audiovizive dhe Komunikimit Elektronik, e njohur si
Paketa Anti-Shpifje. Ligjet synonin të lejonin Autoritetin e Mediave Audiovizive të kontrollonin përmbajtjen e
publikuar nga media online, duke kërcënuar kështu kufizimin e lirisë së fjalës, transparencën, konsultimin
gjithëpërfshirës dhe respektimin e kushtetutës dhe Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Federata
Evropiane e Gazetarëve, Reporterët pa Kufij, Këshilli i Evropës, BE, OSBE, grupe e gazetarë të tjerë
ndërkombëtarë, si dhe OSHC-të shqiptare kërkuan nga Presidenti të mos i dekretojë ligjet e reja për shkak të
shqetësimeve se paketa do të dëmtojë lirinë e shtypit në Shqipëri. Në mes të janarit 2020, Presidenti vendosi t’i
kthejë në kuvend ligjet, me arsyetimin se ato “mund ta vendosin Shqipërinë në prag të autoritarizmit dhe
rrezikojnë integrimin e saj [BE] dhe vetë ekzistencën e demokracisë në vend.” Megjithatë, më 3 shkurt 2020,
qeveria publikoi një nga dy ligjet e ndryshuara në Fletoren Zyrtare, i cili hyri në fuqi më 18 shkurt.

Tërmeti që goditi Shqipërinë më 26 nëntor 2019 shkaktoi humbjen e jetës së rreth 50 njerëzve, lëndoi 1,000 të
tjerë dhe shkatërroi shtëpitë e rreth 17,000 njerëzve. Banka Botërore e përllogariti dëmin total rreth 820
milionë dollarë. OSHC-të dhe aktivistë ofruan mbështetje urgjente ndaj komuniteteve të prekura. Individët dhe
organizatat, si vendore dhe ndërkombëtare, po ashtu edhe diaspora shqiptare, kontribuan në mbështetjen e
komuniteteve të prekura nëpërmjet donacioneve tek portali shtetëror e-Albania apo platforma të tjera të
mbledhjes së fondeve.
Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri nuk pësoi ndryshime gjatë vitit 2019,
megjithëse përmirësime u vunë re në disa dimensione. OSHC-të demonstruan kapacitet më të fortë organizativ
duke përfituar nga programet e mbështetjes të donatorëve. Lançimi i Qendrës Kombëtare Burimore për
Shoqërinë Civile në Shqipëri (QKBSHC) përmirësoi infrastrukturën e sektorit. OSHC-të shqiptare u bënë pjesë
aktive në reagimin e menjëhershëm ndaj komuniteteve të prekura nga tërmeti, duke përmirësuar ofrimin e
shërbimeve. OSHC-të vijuan të tregojnë advokaci të fortë përmes angazhimit aktiv në nisma të rëndësishme dhe
demonstruan këmbëngulje në ndjekjen e misioneve të tyre. Qëndrueshmëria financiare vijon të jetë dimensioni
më i dobët i sektorit.
Sipas Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë deri në fund të vitit 2019 në Shqipëri rezultojnë të regjistruara
11,739 OSHC. Ky numër përfshin 313 organizata të regjistruara rishtazi (193 shoqata, 79 qendra, dhe 41
fondacione). Numri i organizatave të regjistruara pranë organeve tatimore, të cilat ofrojnë të dhëna të sakta të
OSHC-ve aktive, deri në fund të vitit 2019 është 4,767, përfshirë 238 organizata të regjistruara rishtazi në vitin
2019. Gjatë vitit, gjashtë OSHC dorëzuan kërkesë për t’u çregjistruar nga organet tatimore dhe 192 OSHC
ndryshuan statusin e tyre nga aktive në pasive.
OSHC-të janë kryesisht të përqendruara në Tiranë dhe qendrat kryesore rajonale. Ato janë relativisht të rralla
në bashkitë e mesme dhe të vogla si dhe zonat rurale e të largëta. Sipas një raporti të vitit 2019 nga Partnerët
Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PSH) i titulluar “Vlerësimi i Nevojave dhe Kapaciteteve të OSHC-ve në
Shqipëri,” 61 përqind e organizatave veprojnë në nivel kombëtar dhe 42 përqind në nivel vendor.

MJEDISI LIGJOR: 3.7
Mjedisi ligjor për OSHC-të në Shqipëri nuk pësoi
ndryshime gjatë vitit 2019. Ndërkohë që legjislacioni
adreson qartazi regjistrimin dhe funksionimin e OSHCve, proceset e regjistrimit, ndryshimit të statutit dhe
çregjistrimit janë të centralizuara, burokratike, të gjata,
të kushtueshme, veçanërisht për OSHC-të jashtë
Tiranës. Ligji parashikon kufizime të qarta për
mbikëqyrjen qeveritare ndaj OSHC-ve, dhe OSHC-të
kanë të drejtën e apelimit të vendimeve administrative.
Nuk janë raportuar raste abuzimi apo ngacmimi
shtetëror gjatë vitit 2019.
Qeveria miratoi Udhërrëfyesin e rishikuar për
Politikën e Qeverisë Shqiptare drejt një Mjedisi
Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile
(2019-23) në korrik 2019. Me mbështetje nga
Delegacioni i BE-së në Shqipëri, Udhërrëfyesi u përgatit nëpërmjet një procesi të hapur dhe pjesëmarrës, me
praninë e OSHC-ve dhe aktorëve kryesorë të interesit. Plani përfshin dyzet e dy veprime për t’u ndërmarrë nga
qeveria, të tilla si përmirësimi i Ligjit mbi Vullnetarizmin dhe ofrimi i skemave shtetërore të financimit për
programet vullnetare të zbatuara nga OSHC-të. Duke marrë në konsideratë zbatimin e dobët të Udhërrëfyesit të
vitit 2015, i cili përfundoi me afërsisht 80 përqind të veprimeve të planifikuara të raportuara si të pazbatuara,
OSHC-të kanë pritshmëri të ulëta për realizimin e Udhërrëfyesit të rishikuar.

Ligji Nr. 25/2018 për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare hyri në fuqi në 1 janar 2019. Ligji kërkon raportim
shtesë nga njësitë ekonomike jofitimprurëse. OSHC-të nuk u përfshinë në hartimin e ligjit dhe besojnë se ai
paraqet një rrezik të lartë potencial për ndërhyrjen e shtetit në veprimet e tyre. Në muajin maj, OSHC-të
paraqitën një letër të hapur ndaj institucioneve përkatëse ku kërkonin një takim për të diskutuar shqetësimet e
tyre, për të cilën nuk morën përgjigje.
Ligji Nr. 45/2016 për Vullnetarizmin dhe Ligji Nr. 65/2016 për Ndërmarrjet Sociale u bënë plotësisht të
zbatueshme në vitin 2019. Aktet nënligjore për Ligjin mbi Vullnetarizmin u miratuan në vitin 2019 për të
rregulluar marrëdhënien midis vullnetarëve dhe OSHC-ve, përfshirë kërkesat për kontrata dhe kodin e etikës
për punën vullnetare. Sidoqoftë, ligji ka nevojë për zhvillim të mëtejshëm, për shembull t’i mundësojë OSHC-ve
të mbështeten tek vullnetarët për të funksionuar në rast se u mungon financimi. Ligji për Ndërmarrjet Sociale
vijon të jetë problematik pasi OSHC-ve që u është dhënë statusi i ndërmarrjes sociale kanë aftësi të kufizuara për
të gjeneruar të ardhura nga aktiviteti i tyre për shkak të kufizimeve të vendosura në Ligjin Nr. 8788 për
Organizatat Jofitimprurëse, i cili ende ka nevojë për ndryshim.
Trajtimi fiskal i OSHC-ve nga ana e qeverisë nuk pësoi ndryshime të mëdha gjatë vitit 2019. OSHC-të trajtohen
në mënyrë të ngjashme me organet e tjera të tatueshme, çka e kufizon zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e
sektorit. Gjatë vitit, OSHC-të vijuan të shprehnin shqetësime rreth trajtimit të njëjtë fiskal dhe procesin sfidues
të rimbursimit për taksën mbi vlerën e shtuar (TVSH). Një hap pozitiv në këtë drejtim është hyrja në fuqi e një
procedure të re për rimbursimin e TVSH-së në dhjetor të vitit 2019 , e cila pritet të lehtësojë procesin e
rimbursimit të TVSH-së për OSHC-të. Individët dhe korporatat vijojnë të kenë mungesa të stimujve tatimorë
për t’u dhuruar OSHC-ve. OSHC-të i nënshtrohen inspektimeve operacionale të kontrollit dhe inspektimeve të
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nga organet tatimore.
Një OSHC mund të angazhohet në aktivitete ekonomike për të gjeneruar të ardhura, me kusht që të ardhurat të
mos zënë më shumë se 20 përqind të buxhetit të saj vjetor. Në dhjetor të vitit 2019, një projektligj i ri për
prokurimin publik u nda për konsultim publik. Sipas këtij projektligji, shërbimet shoqërore dhe shërbime të tjera i
nënshtrohen një procesi të thjeshtuar të prokurimit, i cili pritet të ketë një ndikim pozitiv për OSHC-të që
ofrojnë shërbime.
Burime të pakta ligjore janë në dispozicion të OSHC-ve, veçanërisht për ato me qendër jashtë Tiranës. Disa
OSHC ofrojnë këshillim dhe ekspertizë ligjore, dhe OSHC-të kanë përmirësuar aksesin në ndihmën ligjore pro
bono përmes rrjetit të klinikave të ligjit të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA).
Në vitin 2019, pesë klinika ligjore dhe qendra ligjore ofruan ndihmë ligjore falas në Tiranë, Durrës, Shkodër, dhe
Vlorë. Në vitin 2019, Qendra për të Drejtat në Punë lançoi Akademinë e Punës, e cila ofron ndihmë ligjore për
sindikatat e punës në Shqipëri.

KAPACITETI ORGANIZATIV: 3.6
Kapaciteti organizativ i OSHC-ve pati një përmirësim të
lehtë në 2019 si rezultat i programeve të donatorëve të
fokusuar në ngritjen e kapaciteteve gjatë viteve të fundit.
Për shembull, përmes Programit për Lehtësimin ë
Shoqërisë Civile nga IPA gjatë 2016-2017, BE mbështeti
me 5.4 milion EUR ndërtimin e kapaciteteve të OSHC-ve
duke përfshirë fuqizimin e komuniteteve vendore. Me
mbështetjen e këtij programi, në vitin 2019, Rrjeti
Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizoi njëzet e
gjashtë takime me partnerët e vet në nivel lokal, rajonal
dhe kombëtar. Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) ka siguruar mbështetje
institucionale për shtatëdhjetë e katër OSHC, kryesisht
organizata mjedisore. Projekti i financuar nga USAID
Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërisë
Civile (2017-2020), zbatuar nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC),

mbështet kapacitetet organizative të OSHC-ve që punojnë në sektorin e demokracisë dhe qeverisjes. Që nga viti
2017, ANTTARC ka ofruar mbështetje të personalizuar për gjashtëdhjetë organizata duke u fokusuar në
kapacitetet organizative, duke përfshirë trajnimin dhe asistencën teknike që adreson çështje të tilla si zhvillimi
organizativ, menaxhimi financiar, planifikimi strategjik, hartimi dhe menaxhimi i programeve, rrjetëzimi dhe ngritja
e fondeve.
Gjatë vitit 2019, donatorë dhe organizata të tjera ndërkombëtare, përfshirë Institutin Demokratik Kombëtar,
Zyrën e Nismës për Romët në Berlin dhe “We Effect”, mbështetën planifikimin strategjik të OSHC-ve. Si
rezultat, një numër në rritje i OSHC-ve kanë plane strategjike të bazuara në vizionet dhe nevojat e tyre sesa tek
prioritetet e donatorëve. Sipas Vlerësimit të Kapaciteteve dhe Nevojave të realizuar nga Partnerët Shqipëri (PSH)
për OSHC-të në Shqipëri, 58 përqind e OSHC-ve të intervistuara kanë plane strategjike. Në 93 përqind të
rasteve, planet strategjike bazohen në misionin dhe statutin e organizatës, ndërsa në 73 përqind të rasteve, ato
reflektonin nevojat e komuniteteve vendore.
OSHC-të në nivelin vendor kanë lidhje më të forta me komunitetet sesa organizatat kombëtare, por burimet dhe
kapacitetet e tyre janë të kufizuara. Shumë OSHC bazohen në projekte, me pjesën më të madhe të fondeve të
tyre nga BE, gjë që kërkon planifikim të hollësishëm dhe dokumentacion administrativ. Si pasojë, OSHC-të
investojnë shumë nga koha e tyre në detyra administrative sesa në ndërtimin e mbështetjes së fortë me individë
dhe grupe të interesuara.
Shumica e OSHC-ve kanë struktura dhe procese formale të menaxhimit, megjithëse ato jo gjithmonë
funksionojnë në mënyrë efektive. Menaxhimi i brendshëm i OSHC-ve është i larmishëm. OSHC-të si World
Vision, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (BIRN) Shqipëri, OSFA, Komiteti i Helsinkit dhe Mbrojtësit e të
Drejtave Civile kanë borde aktive që përfshihen në drejtimin e organizatave të tyre. Në organizata të tjera,
bordet e drejtorëve ekzistojnë për të qenë në përputhje me kërkesat ligjore, por nuk ushtrojnë mbikëqyrje për
të siguruar llogaridhënien e drejtuesve. Nuk njihen raste në të cilat bordi i drejtorëve të ketë shkarkuar një
drejtor ekzekutiv. Sipas studimit të PSH, 65 përqind e OSHC-ve kanë politika dhe procedura të brendshme
organizative.
OSHC-të shqiptare e konsiderojnë të vështirë të mbajnë personel të përhershëm dhe me kohë të plotë,
kryesisht sepse ato janë të kufizuara nga financimet e bazuara në projekte. Raporti i PSH në vitin 2019 zbulon se
20 përqind e OSHC-ve nuk kishin asnjë të punësuar me kohë të plotë në vitin 2018, dhe se 3 përqind e OSHCve nuk kishin punonjës me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme, dhe mbështeten ekskluzivisht tek vullnetarët.
Tetëdhjetë përqind e organizatave kishin një staf me kohë të plotë, ndërsa 76 përqind e organizatave kishin staf
me kohë të pjesshme dhe 85 përqind punonin me vullnetarë. OSHC-të në zonat rurale dhe të largëta përballen
me vështirësi në sigurimin e burimeve njerëzore të kualifikuara për shkak të migrimit dhe shpopullimit të këtyre
zonave. OSHC-të kontraktojnë gjithnjë e më shumë ekspertë mbi baza afatshkurtra në varësi të kohëzgjatjes së
projekteve të financuara. Angazhimi vullnetar në Shqipëri mbetet i ulët. Sipas Indeksit Botëror të Dhurimit për
vitin 2019, një mesatare prej vetëm 9 përqind e të anketuarve shqiptarë raportuan se kishin punuar vullnetarisht
gjatë dhjetë viteve të fundit.
OSHC-të përdorin gjithnjë e më shumë teknologji moderne, përfshirë mediat sociale, të tilla si Facebook,
WhatsApp dhe LinkedIn. OSHC-të kanë qenë në gjendje të rrisin aksesin e tyre në pajisjet e zyrës në vitet e
fundit me mbështetjen e programeve të donatorëve.

QËNDRUESHMERIA FINANCIARE: 4.4
Qëndrueshmëria financiare e OSHC-ve nuk ndryshoi
gjatë vitit 2019. Financimi nga donatorët
ndërkombëtarë vazhdoi, ndërsa mbështetja e qeverisë
mbeti e ulët. Në përgjithësi, vazhdoi të kishte një
mungesë shqetësuese të fondeve, veçanërisht për
OSHC-të më të vogla, dhe një mungesë të larmisë në
modalitetet e financimit.
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
mbeti burimi kryesor i financimit të qeverisë për
OSHC-të në vitin 2019. AMSHC ofroi pesëdhjetë e dy
grante gjatë vitit, shtatë më shumë se në vitin 2018, me
grante që varionin nga 700,000 lekë (rreth 6,300
dollarë) në 3,400,000 lekë (rreth 30,500 dollarë).
Fushat prioritare për financim përfshinin aktivizmin e të
rinjve, shoqërinë civile në procesin e integrimit
evropian, shërbimet sociale dhe mjedisin, turizmin dhe zhvillimin e integruar.
Ministria e Kulturës financoi 151 projekte në vitin 2019 — njëzet e tre më shumë se në vitin 2018 — me grante
që variojnë nga 4500 dollarë për projekte të zbatuara nga individë, deri në 18 000 dollarë për projekte të
zbatuara nga OSHC-të. Bordi i Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare shpalli tetë propozime projektesh
fituese në faqen e vet zyrtare të internetit pa treguar shumën e mbështetjes financiare të dhënë.
Një kornizë jo e plotë ligjore e pengon qeverisjen lokale të zhvillojë mekanizma për t’i bërë fondet lokale të
disponueshme për OSHC-të. Programi Rajonal për Demokraci Vendore (ReLOaD), një iniciativë rajonale e
financuar nga BE dhe e zbatuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), synon të zhvillojë një
model transparent të financimit nga qeverisja vendore për OSHC-të bazuar në projekte.
Gjatë vitit 2019, OSHC-të më të mëdha vazhduan të mbështeten kryesisht nga grante nga donatorë
ndërkombëtarë, me pjesën më të madhe të financimeve nga BE. Grantet e donatorëve ndërkombëtarë shpesh
përfshijnë komponentë nëngrantimi, në mënyrë që fondet të jenë të disponueshme edhe për organizatat e vogla.
Për shembull, Terre des Hommes në Shqipëri (Tdh), në partneritet me ANTTARC, ofruan 98,000 EUR (afërsisht
120,000 $) për nën-grante për OSHC-të lokale përmes projektit të financuar nga BE për Forcimin e Shoqërisë
Civile për të Parandaluar dhe Mbrojtur Fëmijët nga Abuzimi dhe Dhuna. Përmes projektit të financuar nga
USAID, për Zhvillimin dhe Bashkëpunimin e Përshpejtuar të Shoqërisë Civile, ANTTARC ofroi 75,000 dollarë
nën-grante për OSHC-të e të rinjve për projekte të fokusuara në demokracinë lokale, qeverisjen e mirë dhe
luftën kundër korrupsionit. OSFA, Co-PLAN dhe PSH ofruan nën-grante për OSHC-të lokale me fonde nga BE
dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). SIDA vazhdon të jetë një nga donatorët kryesorë
të OSHC-ve; në vitin 2019 ofroi njëzet e tetë grante për OSHC-të që janë anëtare të katër rrjeteve të
ndryshme, si dhe pesëmbëdhjetë grante operacionale. Programi ProSEED i financuar nga GIZ ofroi mbështetje
këshilluese dhe financiare për OSHC-të që zbatojnë projekte në mbështetje të të rinjtë të margjinalizuar, duke
ofruar deri në 50,000 EUR për projekt.
Në përgjithësi, OSHC-të shqiptare nuk kanë kapacitete organizative dhe burime të nevojshme për të mbledhur
donacione përmes aktiviteteve për ngritjen e fondeve. Sipas Indeksit Botëror të Dhurimit, një mesatare prej 21
përqind e njerëzve në Shqipëri kanë dhuruar donacione për një OSHC gjatë dhjetë viteve të fundit. Sidoqoftë,
monitorimi i aktivitetit filantropik nga PSH gjatë pesë viteve të fundit tregon një rritje të qëndrueshme të vlerës
totale të dhurimeve private, me donatorë individualë që japin vazhdimisht më shumë sesa bizneset.
Filantropia në vend u rrit ndjeshëm si pasojë e tërmetit në muajin nëntor, me më shumë se 90,000 donatorë (si
individë ashtu edhe donatorë institucionalë) duke dhënë më shumë se 6.5 milion dollarë për të ndihmuar në
përmbushjen e nevojave emergjente që rrodhën nga tërmeti. Ndërsa institucionet publike ishin përfituesit
kryesorë të mbështetjes ndërkombëtare për ndihmën ndaj tërmetit, shumica e donatorëve individualë i

kanalizuan donacionet e tyre përmes OSHC-ve. Për shembull, Fondacioni Firdeus, Fundjavë Ndryshe dhe Rrënjët
Shqiptare grumbulluan secili rreth 2 milion dollarë në më pak se një javë. Diaspora shqiptare ofroi një mbështetje
tepër të madhe, duke ofruar përafërsisht 90 përqind të të gjithë fondit. Disa organizata të mirënjohura, gjithashtu
dhuruan fonde për komunitetet e prekura nga tërmeti. Për shembull, World Vision U.S. ofroi 140,000 $ përmes
World Vision Shqipëri, ndërkohë që World Vision Gjermani dhe World Vision UK ndërmorën fushata të
brendshme donacionesh për Shqipërinë. Përveç kësaj, shumë biznese ofruan mbështetje për të prekurit nga
tërmeti. Sektorët bankarë dhe telekomunikacioni ofruan shërbime falas, ndërsa spitalet private, Tirana Business
Park, AVON Albania, Media Print dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ofruan kontribute për t’iu përgjigjur
nevojave më emergjente të familjeve të prekura. Disa nga fushatat për mbledhjen e fondeve në përgjigje të
pasojave të tërmetit, përdorën rrjetet sociale dhe platformat për mbledhjen e fondeve. Për shembull, e-Albania
ishte platforma kryesore e qeverisë për mbledhjen e fondeve, ndërsa OSHC-të filluan fushata për mbledhjen e
fondeve përmes GoFundMe dhe Facebook.
Disa OSHC janë të angazhuara në ofrimin e shërbimeve si një formë alternative e gjenerimit të të ardhurave.
Shërbimet e tyre përfshijnë aftësim profesional dhe ekspertizë bujqësore, të cilat zakonisht ofrohen me çmime
më të ulëta se tregu. Duke filluar nga viti 2019, OSHC-të mund të aplikonin për statusin e ndërmarrjeve sociale.
OSHC-të kanë pritshmëri të mëdha për të ardhmen e sipërmarrjes sociale, të nxitura nga zbatimi i Ligjit për
Ndërmarrjet Sociale dhe ofrimi i një fondi qeveritar prej 2.2 milion dollarë për të financuar ndërmarrjet sociale
përgjatë tre viteve të ardhshme.
OSHC-të shqetësohen gjithnjë e më shumë për trajtimin e tyre nga autoritetet tatimore, qeverisja lokale dhe
bankat, të cilat nuk bëjnë dallimin midis njësive jofitimprurëse dhe atyre fitimprurëse. Në vitet e fundit,
procedurat bankare kanë imponuar një barrë të rëndë raportimi për OSHC-të. Kjo situatë u përkeqësua në vitin
2019 kur bankat tregtare filluan të kërkojnë informacion më të hollësishëm nga OSHC-të në lidhje me, për
shembull, ndryshimet e statutit dhe procesverbalet e mbledhjeve të bordit. Ndonëse shumica e OSHC-ve kanë
qënë në gjendje të mbledhin dhe paraqesin informacionin e kërkuar, ato mendojnë se këto kërkesa ndërhyjnë në
operacionet e tyre dhe i vendosin ato nën kontroll të shtuar.
OSHC-të u nënshtrohen Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit për Organizatat Jofitimprurëse, të cilat
kërkojnë auditime të pavarura të detyrueshme të OSHC-ve, me përjashtim të OSHC-ve të vogla. Shkalla e
përputhshmërisë së OSHC-ve me këto standarde është e panjohur. Ligji i ri për Kontabilitetin dhe Pasqyrat
Financiare kërkon që të gjitha OSHC-të me pasuri ose të ardhura prej 30 milion lekë (afërsisht 270,000 dollarë)
ose më shumë të përgatisin raporte të performancës për efiçencën dhe efektshmërinë e aktiviteteve të tyre. Për
më tepër, ky ligj imponon kosto shtesë për OSHC-të, pasi i detyron OSHC-të, pavarësisht nga vendndodhja e
tyre, të paraqesin raportet e tyre personalisht në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Advokimi: 3.2
Advokimi i OSHC-ve vazhdoi të jetë i fortë në vitin
2019. Përkundër sfidave të vazhdueshme, OSHC-të
angazhohen në mënyrë aktive në proceset e
vendimmarrjes dhe politikë-bërjes si në nivel vendor dhe
kombëtare. Disa nisma advokacie në 2019 demonstruan
këmbënguljen e OSHC-ve në artikulimin dhe avancimin e
interesave dhe prioriteteve të komuniteteve të
ndryshme dhe vetë sektorit. Në përgjithësi, OSHC-të në
nivel kombëtar vazhdojnë të kenë kapacitete më të forta
advokuese dhe lobuese sesa OSHC-të në nivelin vendor.
Në të njëjtën kohë, në vitin 2019 advokimi i OSHC-ve u
vështirësua nga situata politike e polarizuar në vend. Në
disa raste, aktorët politikë ia ndryshuan kursin
protestave të shoqërisë civile për të çuar përpara
axhendat e tyre politike dhe manipuluan bisedimet për të
dobësuar mbështetjen e publikut dhe për të shpërndarë grumbullimet.

Ligji Nr. 146/2014 për Njoftimin dhe Konsultimin Publik synon të sigurojë që qytetarët të kenë fjalën e tyre në
proceset e vendimmarrjes në lidhje me aktet nënligjore, projektligjet, dokumentet strategjike kombëtare, lokale
dhe politikat me interes të lartë publik. Konsultimet janë të detyrueshme gjatë tre fazave: konsultimet paraprake
mbi vendimet, takimet e hapura të konsultimit dhe njoftimet ose publikimet e vendimeve dhe akteve të tjera. Ligji
lejon palët e interesuara të ankohen kur ata nuk konsultohen siç duhet. Megjithëse ligji konsiderohet
përparimtar, zbatimi i tij mbetet problematik kryesisht për shkak të mungesës së një organi mbikëqyrës dhe
sanksioneve. Për shembull, njoftimet e konsultimeve publike publikohen dobët dhe konsultimet jo gjithmonë
mbahen. Edhe kur konsultimet zhvillohen, komentet dhe rekomandimet e OSHC-ve zakonisht nuk merren në
konsideratë, dhe qeveria rrallë herë jep shpjegime pse sugjerimet e tyre nuk janë përfshirë.
Ligji Nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit rregullon të drejtën e qytetarëve për të aksesuar informacion
publik. Sipas ligjit, çdo autoritet publik është i detyruar të caktojë një Koordinator për të Drejtën e Informimit; të
publikojë në faqen e vet zyrtare të internetit një regjistër që tregon të gjitha kërkesat për informacion dhe
informacionin që është dhënë si përgjigje; dhe të bëjë publik në mënyrë proaktive informacion me interes publik
përmes programit institucional të transparencës. Megjithatë, ende mbizotëron një kulturë fshehtësie në
institucionet publike. Përkundër numrit në rritje të autoriteteve publike që kanë miratuar Programin institucional
të Transparencës, ato zakonisht nuk bëjnë publik informacion në lidhje me mekanizmat e përgjegjësisë, të tilla si
raportet e auditimit, prokurimet publike dhe kontratat. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e
të Dhënave Personale mbikëqyr dhe shqyrton zbatimin e ligjit nga ana e institucioneve publike. Sipas një studimi
të fundit nga ResPublika, numri i vendimeve të marra nga Komisioneri ka rënë me 2 përqind, ndërsa numri i
ankesave është rritur. Një numër në rritje i OSHC-ve dhe mediave mbikëqyrëse monitorojnë transparencën dhe
llogaridhënien e institucioneve publike, veçanërisht të autoriteteve lokale. Në vitin 2019, OSHC-të ndërmorën
nisma për të rritur ndërgjegjësimin rreth të drejtës së informimit.
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) kontribuoi në miratimin e Ligjit Nr. 54/2019 në korrik mbi nismën
ligjore të votuesve. Ky ligj përcakton procedurat për votuesit që marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes duke
lejuar një minimum prej 20,000 votues të propozojnë projektligje. QNLQ udhëhoqi procesin e hartimit në
bashkëpunim të ngushtë me OSFA, OSHC-të e tjera dhe Universitetet e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës.
OSHC-të u angazhuan në disa nisma të rëndësishme advokacie në vitin 2019. Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit
Kombëtar ka organizuar protesta të përditshme për të ruajtur ndërtesën historike të Teatrit Kombëtar që në
momentin kur qeveria vendosi ta shembë atë dhe të zhvillojë më tej zonën përmes një partneriteti publik-privat.
Personazhe publikë kombëtarë, akademikë, gazetarë, arkitektë dhe historianë u bashkuan në këtë protestë
afatgjatë. Për shkak të përpjekjeve të Aleancës, në dhjetor 2019, Europa Nostra përfshiu Teatrin Kombëtar në
listën e katërmbëdhjetë vendeve më të rrezikuara të trashëgimisë në Evropë. Qeveria nuk ka ndryshuar planet e
saj për Teatrin Kombëtar deri në kohën e hartimit të këtij raporti.
OSHC-të gjithashtu protestuan ndaj dy paketave të propozuara qeveritare, të njohura si Paketa Anti-Shpifje dhe
Anti-KÇK (Kap Ça të Kapesh)1. Paketa Anti-Shpifje përfshin ndryshime në tridhjetë nene të Ligjit për Median
Audiovizive dhe katër nene mbi Ligjin për Komunikimet Elektronike. Ndryshimet paraqesin kërkesat e
detyrueshme të regjistrimit për mediat online dhe krijojnë një organ administrativ me fuqinë për të gjobitur dhe
mbyllur mediat online si dhe bllokimin e mediave të huaja online pa një urdhër gjykate, si dhe rregullore
shtetërore shtesë të mediave online. OSHC-të, gazetarët dhe aktivistët kritikuan Paketën Anti-Shpifje për
shkeljen e lirisë së fjalës dhe rritjen e kontrollit të qeverisë mbi mediat, dhe zhvilluan protesta jashtë parlamentit.
Parlamenti miratoi Paketën Anti-Shpifje më 18 Dhjetor 2019. Megjithëse Presidenti vendosi veton ndaj paketës
në janar 2020, qeveria publikoi një nga dy ligjet e ndryshuara në Fletoren Zyrtare në shkurt 2020.
OSHC-të gjithashtu kundërshtuan Paketën Anti-KÇK, e cila i jep qeverisë fuqinë për të kufizuar lëvizjen e
qytetarëve, mbikëqyrur, dhe filluar kontrollimin dhe arrestimin e qytetarëve pa urdhër. Kjo paketë ligjore
përfshin ndryshime në Ligjin Anti-Mafia, Ligjin e Policisë së Shtetit, Ligjin mbi Administrimin e Pasurive të
Konfiskuara dhe të Administruara, si dhe Kodin Penal. Një koalicion prej njëzet e dy OSHC-ve, përfshirë
Komitetin Shqiptar të Helsinkit, BIRN Shqipëri, Instituti i Studimeve Politike dhe Mbrojtësit e të Drejtave Civile, i
dërgoi një letër të hapur qeverisë duke kërkuar transparencë, konsultim dhe respektim të kushtetutës dhe
Kryeministri Edi Rama shpiku këtë term për të përshkruar prokurorët dhe gjyqtarët të cilët para se të shkarkohen nga
Komisioni i Vetingut abuzojnë me fuqinë e tyre për të "kapur atë që munden".
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Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me paketën e ligjeve Anti-KÇK. Sidoqoftë, qeveria
miratoi paketën Anti-KÇK në janar 2020.
OSHC-të mjedisore nën udhëheqjen e Eco-Albania ishin në krye të një koalicioni që punoi për të parandaluar
ndërtimin e hidrocentraleve dhe për të mbrojtur lumin Vjosa. Në shtator, gati 150 OSHC kombëtare dhe
ndërkombëtare i dërguan një letër të hapur Kryeministrit duke i kërkuar që të pezullojë të gjitha zhvillimet e
vazhdueshme të energjisë hidroenergjetike në lumin e Vjosës. Letra e hapur u dërgua pas një proteste nga
banorët e prekur të cilët kundërshtuan ndërtimin e hidrocentraleve. Në fund të vitit 2019, Konventa e Bernës,
një instrument ligjor ndërkombëtar në fushën e ruajtjes së natyrës, i kërkoi qeverisë shqiptare të zbatojë
rekomandimet e saj të vitit 2018, sipas të cilave qeveria duhet të kishte pezulluar të gjitha hidrocentralet në lumin
e Vjosës.
Një koalicion i sapoformuar prej katërmbëdhjetë OSHC-ve rome dhe egjiptiane, i cili advokon në emër të
komuniteteve rome dhe egjiptiane nën udhëheqjen e Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA), arriti të
bindë bashkinë e Tiranës për të eliminuar tarifat e regjistrimit për fëmijët e familjeve rome dhe egjiptiane që
ndjekin arsimin parashkollor publik. Komiteti Shqiptar i Helsinkit advokoi për ndërtimin e një burgu për njerëzit
me probleme të shëndetit mendor. Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës (SMBB), themeluar në vitin
2019 nga një grup minatorësh nga Bulqiza, punoi për të rritur përfaqësimin e minatorëve, një nga sektorët më
vdekjeprurës të ekonomisë shqiptare. OSHC-të gjithashtu advokuan për të drejtat e personave me aftësi të
kufizuara në vitin 2019. Advokimi i tyre kontribuoi në miratimin e Ligjit Nr. 15/2019 për Nxitjen e Punësimit, i cili
pritet të krijojë mundësi punësimi për personat me aftësi të kufizuara.
Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC) zgjodhi anëtarët e rinj dhe përveç kësaj ka qenë kryesisht
joaktiv në vitin 2019. Sipas studimit të PSH, nga 47 përqind të OSHC-ve që janë në dijeni të strukturave të
ngritura për të promovuar bashkëpunimin midis OSHC-ve dhe qeverisë, vetëm 16 përqind e tyre identifikojnë
KKSHC, ndërsa 67 përqind identifikojnë AMSHC. Sidoqoftë, OSHC-të i përshkruajnë të dyja strukturat si jo
funksionale dhe jo mbështetëse të sektorit dhe vërejnë se mungon bashkëpunimi me të dyja strukturat.

OFRIMI I SHËRBIMEVE: 3.5
Ofrimi i shërbimeve të OSHC-ve u përmirësua disi në
vitin 2019, pasi OSHC-të u mobilizuan shpejt për të
përmbushur nevojat e popullatës të prekur nga tërmeti
i muajit nëntor. Për shembull, brenda disa orësh pas
tërmetit, World Vision Shqipëri nisi programe për të
siguruar artikuj ushqimorë, jo-ushqimorë, si dhe
ndihmë psiko-sociale. Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit
Kombëtar, me mbështetjen e afërsisht 200
vullnetarëve, mblodhi dhe shpërndau mbi dyzet tonë
ushqime dhe artikuj jo-ushqimorë të dhuruar nga më
shumë se 9,000 njerëz. Për më tepër, ajo njoftoi se do
të përdorte paratë e mbledhura për të ndërtuar shtëpikontenier për ata që humbën shtëpitë nga tërmeti.
Caritas Albania filloi menjëherë aktivitetet e ndihmës
nëpërmjet financimeve nga projekte të tjera.
Gjithashtu, Ministria e Brendshme i kërkoi zyrtarisht Caritas Shqipëri të shpërndante ushqime dhe artikuj joushqimorë për njerëzit e shpërngulur në kampe akomodimi të ndërtuara nga qeveria.
Kishte disa mosmarrëveshje në lidhje me shpërndarjen dhe menaxhimin e fondeve në takimin e parë të Komitetit
Kombëtar të Rindërtimit, me qeverinë që këmbëngulte për përgjegjësinë e vetme për monitorimin e fondeve,
ndërsa OSHC-të këmbëngulën që edhe ata të ishin pjesë e procesit të monitorimit. Në fund, megjithatë, u arrit
konsensusi pasi Kryeministri propozoi që të gjitha fondet nga shteti dhe institucionet private të bëhen një fond i

vetëm kombëtar, me secilën palë në gjendje të monitorojë fondet e veta. OSHC-të ranë dakord për këtë plan në
mënyrë që të rrisin koordinimin dhe harmonizimin e aktiviteteve të rindërtimit.
OSHC-të gjithashtu vazhdojnë të ofrojnë shërbime në një sërë fushash të tjera. Mbështetja e OSHC-ve ka një
rëndësi të jashtëzakonshme në fushat në të cilat shërbimet publike janë joadekuate ose mungojnë. OSHC-të
ofrojnë shumë shërbime sociale për grupet në nevojë, përfshirë komunitetet rome dhe egjiptiane, fëmijët, vajzat
dhe gratë, personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit. Për shembull, organizatat e grave që janë anëtare të
Rrjetit për Fuqizimin e Gruas në Shqipëri (AWEN) gjithnjë e më shumë ofrojnë shërbime për të mbështetur të
mbijetuarat e dhunës në familje. Organizata për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara
(MEDPAK) ofron shërbime për personat me aftësi të kufizuara.
Gjithashtu, përmes programit të tyre të kujdesit familjar, Fondacioni Emanuel u siguron afërsisht 250 familjeve
veshje, ushqim dhe barna. Fondacioni gjithashtu ofron shërbime për të moshuarit, veçanërisht ata të braktisur
ose në rrezik të lartë të braktisjes. Duke qenë se shumë prej përfituesve të shërbimeve të OSHC-ve janë anëtarë
të grupeve më të rrezikuara në shoqërinë shqiptare, ata zakonisht nuk janë në gjendje të paguajnë për shërbimet.
Prandaj, ofrimi i shërbimeve të OSHC-ve mbetet i varur nga donatorët, me OSHC-të që shpesh hasin vështirësi
të sigurojnë fonde të mjaftueshme.
OSHC-të, veçanërisht ato me bazë në komunitet, përpiqen vazhdimisht të ofrojnë shërbime të përshtatura sipas
nevojave të komuniteteve të cilave u shërbejnë. Ato gjithnjë e më shumë zhvillojnë kapacitetet e tyre të
brendshme në lidhje me vlerësimin e nevojave, komunikimin dhe advokimin duke kontraktuar ekspertë për një
periudhë afatshkurtër për të siguruar kurse trajnimi ndërvepruese. OSHC-të që kanë një prani të fortë në
komunitetet lokale, qoftë përmes zyrave të tyre lokale ose koordinatorëve lokalë, kanë një kuptim të mirë të
nevojave të komuniteteve që përfaqësojnë dhe mbështesin.
OSHC-të ofrojnë një sërë shërbimesh me pagesë duke përfshirë kurset e trajnimit, konsulenca, bar-kafe,
shërbime hotelerie, dhe shërbime sociale. Një numër në rritje i OSHC-ve japin me qira ambientet e tyre si burim
i të ardhurave. Sidoqoftë, vetëm një përqindje e vogël e OSHC-ve ofrojnë shërbime me pagesë. Shumica e
OSHC-ve ende nuk e kanë inkorporuar sipërmarrjen si një burim alternativ i të ardhurave, kjo ose për shkak se
u mungon interesi për zhvillimin e shërbimeve me pagesë ose sepse u mungon aftësia për të planifikuar dhe
menaxhuar shërbime të tilla.
Ndërsa qeveria qendrore dhe autoritet vendore vlerësojnë gjithnjë e më shumë rolin e shoqërisë civile në
ofrimin e shërbimeve, pak progres është bërë në vitin 2019 për të siguruar mbështetjen e tyre të qëndrueshme
financiare. Për shembull, katërmbëdhjetë bashki përfitojnë fonde nga qeveria për të ofruar shërbime në nivel
lokal. Pavarësisht se bashkitë i përgatitën aplikimet e tyre në bashkëpunim me OSHC-të lokale bazuar në
modelet e shërbimeve që OSHC-të kanë krijuar gjatë viteve, fondet administrohen vetëm nga bashkitë.
Përfaqësuesit e OSHC-ve raportojnë më tej se procesi i aplikimit për fonde nuk ishte i qartë dhe kishte vonesa të
konsiderueshme në shpërndarjen e fondeve. Për më tepër, OSHC-të vazhduan të konkurrojnë me subjektet
private për tendera të qeverisë. Megjithatë, ligji i ri i prokurimit publik pritet të rrisë angazhimin e OSHC-ve në
ofrimin e shërbimeve.

INFRASTRUKTURA E SEKTORIT 3.6
Infrastruktura që mbështet sektorin e OSHC-ve u
përmirësua ndjeshëm në vitin 2019 pasi nën-grantet e
reja dhe programet e asistencës teknike ofruan mundësi
për OSHC-të shqiptare, veçanërisht organizatat më të
vogla, për të rritur burimet dhe kapacitetet e tyre.
Disa iniciativa u ndërmorën në vitin 2019 për të
vlerësuar dhe përmbushur nevojat e OSHC-ve lokale.
Me financim nga BE, dhe në partneritet me Qendrën
Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe Lëvizjen
Evropiane në Shqipëri (EMA), Partnerët Shqipëri (PSH)
ngritën Qendrën Kombëtare Burimore për Shoqërinë
Civile (QKBShC) për të ndihmuar zhvillimin e sektorit të
OSHC-ve në Shqipëri. QKBShC ka dy qendra rajonale,
duke siguruar mbulim të gjerë territorial. Që nga
themelimi i saj, QKBShCka ofruar trajnime të rregullta
dhe mbështetje të tjera, të tilla si informim mbi mundësitë e financimit, nismave dhe studimeve. QKBShC
gjithashtu organizoi Akademinë e OJF-ve 2019, një nismë vjetore e fokusuar në rritjen e aftësive të drejtuesve të
OSHC-ve. Shërbimet e ofruara nga QKBShC janë falas.
Në vitin 2019, PSH realizoi studimin për të hartëzuar rrjetet e OSHC-ve dhe Instituti për Demokraci dhe
Ndërmjetësim (IDM) përfundoi një studim mbi pjesëmarrjen e OSHC-ve në proceset e vendimmarrjes qeveritare
dhe ndërveprimet e tyre me shtetin dhe institucionet e pavarura. Të dy studimet rrisin ndërgjegjësimin për
çështje të ndryshme që lidhen me zhvillimin e sektorit dhe do të shërbejnë si mjete të dobishme advokacie për
OSHC-të në vijim.
Siç përshkruhet më sipër, në vitin 2019 OSHC-të menaxhuan shumë projekte nën-grantimi të financuara nga
jashtë. Skemat e nën-grantimit zakonisht përfshijnë ngritje kapacitetesh për OSHC-të e vogla, me kapacitete të
kufizuara në menaxhimin e projekteve dhe temat specifike të programeve. Në programin e financuar nga BE për
Fuqizimin e OSHC-ve për Integrimin e Romëve (ECSORI), ANTTARC ka ndërtuar kapacitete të OSHC-ve të
angazhuara në përfshirjen sociale të komuniteteve rome dhe egjiptiane në menaxhimin organizativ, menaxhimin e
ciklit të projektit dhe advokaci dhe lobim. Me një buxhet prej afërsisht 820,000 dollarësh, projekti i LevizAlbania i
financuar nga SDC, dhe zbatuar nga një partneritet i cili përfshin OSFA, PSH dhe Co-Plan, ofron mbështetje për
një numër të konsiderueshëm të OSHC-ve dhe individëve. Programi gjithashtu organizon kurse trajnimi për
përfituesit e tij mbi aktivizmin, mobilizimin e komunitetit, pjesëmarrjen e qytetarëve, demokracinë dhe
mirëqeverisjen.
Gjatë vitit, OSHC-të u angazhuan gjithnjë e më shumë në rrjete dhe koalicione formale dhe joformale, si dhe
rrjete përtej sektorit. Studimi i vitit 2019 nga PSH "Hartëzimi dhe Vlerësimi i Rrjeteve të Organizatave të
Shoqërisë Civile në Shqipëri" identifikoi njëzet e shtatë rrjete, nga të cilat 33 përqind janë regjistruar zyrtarisht
dhe 67 përqind funksionojnë në mënyrë joformale. Fushat e tyre kryesore janë të rinjtë, qeverisja e mirë, të
drejtat e njeriut, mjedisi, trashëgimia kulturore dhe të drejtat e grave. Siç u përmend më herët, Aleanca për
Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar vazhdoi përpjekjet e saj për të mbrojtur ndërtesën historike të Teatrit Kombëtar
gjatë gjithë vitit 2019.
Bashkëpunimi midis OSHC-ve dhe bizneseve mbetet ende i pazhvilluar. Media dhe OSHC-të janë gjithnjë e më të
interesuara për të bashkëpunuar në adresimin e problematikës së tkurrjes së hapësirës qytetare. Media gjithashtu
luan një rol të rëndësishëm në promovimin e veprimtarisë së OSHC-ve. Ekziston një bashkëpunim i kufizuar
midis OSHC-ve dhe institucioneve qeveritare për shkak të transparencës së kufizuar të institucioneve publike
dhe nivelit të ulët të besimit në institucionet qeveritare nga OSHC-të.

IMAZHI PUBLIK 3.7
Imazhi publik i OSHC-ve nuk pësoi ndryshime të
mëdha në vitin 2019. OSHC-të hasen vështirësi
për të pasur mbulim mediatik. OSHC-të e
konsiderojnë median kombëtare pothuajse të
pamundur për t'u qasur, pasi mediat janë të
interesuara kryesisht për ngjarjet politike dhe
aktivitetet e zyrtarëve të lartë të qeverisë. Nga
ana tjetër, mediat lokale janë relativisht më të
arritshme. Shumë media - si ato lokale ashtu
edhe ato kombëtare - kërkojnë pagesa për të
mbuluar veprimtaritë e OSHC-ve, gjë që
dekurajon OSHC-të nga kërkimi i mbulimit
mediatik. Megjithatë, media publike nuk kërkon
pagesa nga OSHC-të dhe ka një hapësirë të
dedikuar për pakicat duke ofruar një mbulim të
OSHC-ve që punojnë për çështje të pakicave. Media vazhdon të shprehë pikëpamje kritike ndaj OSHC-ve.
Publiku demonstroi besimin e tij tek OSHC-të gjatë vitit 2019, duke ia besuar OSHC-ve e jo institucioneve
shtetërore donacionet e tyre për t’i ardhur në ndihmë të prekurve nga tërmeti. Sipas një sondazhi
kombëtar të kryer nga IDM nga 18 nëntor deri më 6 dhjetor 2019, 56.3 përqind e të anketuarve treguan se
u besojnë OSHC-ve, një rënie e lehtë krahasuar me vitin 2018. Sidoqoftë, të anketuarit renditën OSHC-të
si institucionin e katërt më të besuar në vend, një përmirësim i renditjes së tyre krahasuar me vitin 2018.
Institucionet që u vlerësuar me nivele më të lartë besimi përfshinin institucionet fetare (65.6 përqind),
forcat e armatosura (59.4 përqind) dhe institucionet arsimore (57.3 përqind).
Institucionet shtetërore priren të kenë perceptime pozitive për organizatave të përfshira në ofrimin e shërbimeve
dhe negative për organizatat e përfshira në aktivitete advokuese apo mbikëqyrëse. Gjatë vitit 2019, zyrtarë të
lartë të qeverisë u përfshinë në përbaltjen e OSHC-ve që veprojnë si media. Sidoqoftë, pas tërmetit të 26
nëntorit, Kryeministri përfshiu përfaqësues të tre OSHC-ve dhe mediave në Komitetin Kombëtar të Rindërtimit.
Bashkëpunimi midis sektorit privat dhe OSHC-ve është i pazhvilluar, dhe mbështetja e biznesit për OSHC-të
mbetet e ulët, pjesërisht për shkak se komuniteti i biznesit vazhdon të ketë kuptim të kufizuar të rolit të OSHCve në shoqëri.
Shumica e OSHC-ve nuk komunikojnë në mënyrë efektive. Vetëm një numër i vogël i OSHC-ve kanë staf të
dedikuar për të mbuluar çështjet e lidhura me komunikimin dhe marrëdhëniet me publikun. Studimi i PSH i vitit
2019 "Vlerësimi i Kapaciteteve dhe Nevojave të OSHC-ve në Shqipëri" tregon se tre kanalet më të përdorura të
komunikimit nga organizatat për të informuar dhe bashkëvepruar me publikun janë: media sociale, specifikisht
Facebook (90 përqind); faqet e internetit të organizatave (56.5 përqind); dhe media lokale audiovizive (55
përqind).
Edhe pse një numër i konsiderueshëm i OSHC-ve advokojnë për transparencë dhe qeverisje të mirë, sektori
shfaq pak progres në këtë drejtim. Sipas studimit të PSH të vitit 2019, gati 80 përqind e organizatave të
intervistuara raportuan se ato përgatitin raporte vjetore, por vetëm 58 përqind i publikojnë ato ose i ndajnë me
sektorin, palët e interesuara dhe të tjerët. Një përqindje e konsiderueshme e OSHC-ve (66 përqind) raportuan
se kanë kode të etikës, por në praktikë mbeten të zbatuara rrallë.

Opinionet e shprehura janë të panelistëve dhe hulumtuesve të projektit, dhe nuk reflektojnë
domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID ose FHI 360.

