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Rreth nesh
Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare (QKShK) është një organizatë shqiptare, e pavarur
e jo-fitimprurëse (OJF). QKShK është regjistruar fillimisht në vitin 1998, 28 Dhjetor me emrin
“Qendra Shqiptare Për Zhvillimin Komunitar” dhe u rikrijua me objektiva dhe mision të ri në 10
prill 2007.
QKShK punon për integrimin e grupeve më në nevojë, si: komunitetet lokale, gratë, komuniteti
Rom, personat e izoluar në shoqëri, si personat me SIDA, përdoruesit e drogës etj. QKShK
punon për forcimin e institucioneve dhe të personave që të mbrojnë dhe advokojnë për të drejtat
e tyre dhe për gjithëpërfshirjen.
Kapacitetet e saj organizative janë si vijon:
Misioni, Vizioni, and Strategjia:
Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare (QKShK) ka një mision vital dhe ide të qarta për
identitetin e saj. Ajo ka planifikim të rregullt, strategjik, reflektiv dhe ambicioz, i cili harmonizon
strategjinë me kapacitetin organizacional. Planifikimi përfshin grupet e interesitt në një dialog të
vazhdueshëm, i cili siguron që misioni dhe programet e qendrës të jenë të dobishme për
komunitetet a grupet të cilave ju adresohen.
Drejtimi:
Bordi i QKShK-së është aktiv, me praktika drejtimi të përcaktuara. Bordi mbikëqyr politikat,
programet, dhe veprimet organizative, përfshirë mbikëqyrjen e objektivave strategjikë, të
gjendjes financiare dhe performancën e drejtorit ekzekutiv. Organizata ka përvojë në rekrutimin,
trajnimin dhe mbajtjen e stafit të zotë. Drejtuesit e organizatës janë të vëmendshëm ndaj
nevojave dhe realitetit dinamik të komuniteteve.
Financa:
QKShK financohet nga donatorë të ndryshëm, duke pasur kështu të ardhura nga burime të
ndryshme, të qëndrueshme dhe të mjaftueshme për misionin dhe objektivat e saj. Plani i ngritjes
së fondeve është në përputhje me misionin, objektivat afatgjatë dhe drejtimin strategjik të saj.
Organizata ka dukshmëri të lartë me grupet kyç të interesit, dhe i shoqëron përpjekjet e saj për
ngritjen e fondeve me mesazhe të qarta dhe strategjike.

Aktivitetet e brendshme dhe drejtimi:
QKShK ka administrim efiçent, efektiv dhe mbështetje të fortë për drejtuesit. Menaxhimi
financiar bëhet me përgjegjshmëri, duke reflektuar parimet e pranuara të kontabilitetit. Përdorimi
i informacionit për qëllime drejtimi dhe organizimi është efektiv. Menaxhimi i aseteve, riskut
dhe IT-së është i fortë dhe në përputhje me objektivat e organizatës.
Realizimi i projekteve dhe impakti:
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QKShK ka projekte me rezultate të prekshme, në proporcion me fondet. Projektet kanë cilësi të
lartë, janë të respektuara. Organizata monitoron projektet për të marrë informacion mbi arritjen e
objektivave. Ajo ka mekanizma formalë për të vlerësuar faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që
ndikojnë në arritjen e objektivave.
Marrëdhëniet strategjike:
QKShK është një pjesëmarrëse e respektuar dhe aktive në komunitet. Ajo mban lidhje të ngushta
me anëtarët e komunitetit. Ajo merr pjesë në aleanca strategjike dhe në partneritete që i
mbështesin objektivat dhe i zgjerojnë ndikimin.
Tri shtyllat e punës dhe strategjisë së QKSHK-së janë: (1) Ofrimi i asistencës dhe trajnimeve
ndaj komuniteteve, OJF-ve, organeve vendore; (2) ofrimi i shërbimeve ndaj personave në nevojë,
si komunitetet rome dhe egjyptiane; (3) organizimi i iniciativave ndërsektoriale me fokus kryesor
gjininë, shëndetin dhe mjedisin.
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Bordi ynë i drejtorëve
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë vullnetarë dhe mbikëqyrin aktivitetet e QKShK-së,
programet e reja të saj, si dhe çështjet financiare. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve, që nga krijimi i
QKShK-së në 10 prill 2007, janë si vijon:

1.
2.
3.
4.
5.

Znj. Ernesta Redhi, PhD në të Drejtën Publike-Kryetare Bordi
Dr Hysen Heta, Kirurg Pediatër
Znj Rozeta Shembilku, PhD në të Drejtën Ndërkombëtare
Z Yiu Tong Cheung, PhD në Shëndetin Publik
Znj. Arleta Prizreni, Inxhinjere ndërtimi

Burimet Njerëzore
Organigrama e QKShK-së
Bordi i Drejtorëve:
Kryetari
4 anëtarë bordi

Drejtori
Ekzekutiv

Konsulentët

Financieri

Koordinatori i
Projekteve

Vullnetarët
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Zj. Liliana Dango, themeluese dhe Drejtore Ekzekutive e QKShK-së. Ajo është trajnere me
përvojë në vlerësimin e kapaciteteve të OJF-ve dhe institucioneve publike. Ka përvojë të gjatë në
menaxhimin financiar dhe administrativ të fondeve të përfituara nga donatorë të ndryshëm.
Njëzetë vitet e përvojës së saj në shoqërinë civile, përfshijnë përvojën kërkimore me personat me
aftësi të kufizuar. Znj. Dango mbikëqyr realizimin e suksesshëm të projekteve të QKSHK-së, si
dhe është përgjegjëse për aktivitetet e advokimit dhe të marrëdhënies me publikun.

Zj. Valentina Erindi, Financiere, ka diplomë universitare në financë. Ajo ka 20 vjet
eksperiencë në menaxhim financiar dhe administrativ dhe i është bashkuar QKShK-së në vitin
2009. Znj. Erindi merret me çështjet financiare dhe administrative të Qendrës, gjithashtu
mbështet dhe zbatimin e aktiviteteve.

4

Zj. Rita Strakosha, Koordinatore Projekti. I është bashkuar QKSHK-së në vitin 2015. Ka
diplomë universitare n në drejtësi në vitin 2003 në Universitetin Eotvos Lorand, Budapest. Ka
mbi 10 vjet eksperiencë pune në sektorë të ndryshëm si juriste banke, si avokate e pavarur, si
gazetare mjedisore, përkthyese dhe koordinatore projekti.

QKShK punëson konsulentë në varësi të projekteve që ka, me kontrata të përkohshme. Gjithë
konsulentët e jashtëm janë profesionistë shumë të kualifikuar në fusha të ndryshme, përfshirë
shëndetin publik, mjedisin, personat me aftësi të kufizuar, gazetarinë, barazinë gjinore, punën
sociale, etj.

Znj. Rovalda Mema, vullnetare. Ka diplomë universitare në punë sociale (administrim) nga
Universiteti i Tiranës. Ka qenë aktive në shumë OJF dhe është një aset për QKShK-në.

Ms. Milida Gjermani, specialist vizibiliteti
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Znj. Elvana Bunsee (Lula) ka punuar për NCCS-në që prej vitit 2015, si konsulente me kohë të
pjesshme. Ka 14 vjet experience akademike dhe profesionale në punën sociale me focus çështjet
gjinore, shoqërinë civile, aftësinë e kufizuar etj. Ka master në Planifikimin dhe Administrimin e
Punës Sociale, nga Universiteti I Misurit SHBA, si dhe bachelor dhe master në punë sociale nga
UT, Shqipëri.
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Impakti ynë
Gjatë vitit 2015, QKShK ka zbatuar projektet e mëposhtme:
1. “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave të margjinalizuara”
(Maj 2015-Prill 2016) të financuar nga by Philip Morris, Albania sh.p.k., me objektivat e
mëposhtëm:
a. Rritja e kapaciteteve të grave vulnerabël për rinintegrimin social dhe ekonomik të tyre
në tregun e punës dhe në shoqëri.
b. Rritja e sigurisë ekonomike të grave vulnerabël nëpërmjet punësimit.
Gjatë zbatimit të këtij projekti, 168 gra janë kontaktuar dhe informuar mbi shërbimet falas që
ofron QKShK, në sajë të Philip Morris-it. Gratë vijnë kryesisht nga zona të varfëra dhe të largëta
të kryeqytetit. Gjithsej 59 gra kanë marrë pjesë në këto trajnime. Temat mbi të cilat janë trajnuar
gratë janë: etika e punonjësit, kujdesi për të moshuarit, kujdesi për personat e sëmurë në familje,
kujdesi për fëmijët, pastrimi i shtëpisë, kërkimi për punë, përgatitja e CV-së, dhe përshtatja ndaj
tregut të punës. Trajnimet janë interaktive, përziejnë pjesën teorike me pjesën praktike, ju ofrojnë
mundësinë grave të shkëmbejnë eksperiencat e tyre, pritshmëritë, frikërat dhe pikat e forta, të
rrisin aftësitë e tyre për të plotësuar kërkesat e tregut të punës. Në fund të trajnimeve çdo gruaje i
krijohet një kartelë, ku hidhen të dhënat e marra si dhe vlerësimi nga trajneri.

Trajnim, nëndor 2015
QKShK ka mbështetur gratë për gjetjen e një pune, duke kërkuar ndër njoftimet e punës, duke
ndërmjetësuar me punëdhënës të mundshëm dhe duke marrë pjesë në intervista pune. Nga 168
gra që janë regjistruara gjatë kësaj periudhe në regjistrin e QKShK-së, rreth 13% e tyre u
punësuan gjatë 2015-ës në sajë të ndërmjetësimit të QKShK-së. Disa nga sfidat për punësimin
janë: tregu kërkon gra të moshës 20-40 vjeç, ndërkohë që shumë gra të regjistruara pranë
QKShK-së janë të moshës 50 vjeç e lart. Gjithashtu paga e ofruar është e ulët. Gra të komunitetit
Rom si dhe gratë ish-të burgosura janë një grup tjetër përfituesesh të këtij projekti. QKShK ka
bashkëpunuar me “Meridian” për punësimin e 5 grave ish-të burgosura. QKShK në shumë raste
punësimi lidh kontrata 3-palëshe me punëdhënësin dhe gruan e punësuar.
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Sesione trajnimi, Shtator 2015

2.
“Nxitja e barazisë gjinore për gratë me aftësi të kufizuara, përmes mbështetjes së
burrave” (shtator 2015-gusht 2016)
Projekti mbështetet nga Agjencia e OKB-së në Shqipëri me fonde nga Qeveria Suedeze, në
bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, UNDP-në Shqipëri, UN Ëomen
dhe UNFPA. Projekti fokusohet në zonën e Durrësit, por me impakt të pritshëm në gjithë
Shqipërinë. Objektivi i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin e meshkujve dhe femrave në
rajonin e Durrësit mbi barazinë gjinore. Projekti adreson një problematikë të barazisë gjinore, siç
është dhuna gjinore.
Objektivat e këtij projekti janë si më poshtë:
a. Të prodhojë një mjet advokimi-I pari i llojit të vetë në Shqipëri, mbi gratë me aftësi të
kufizuara dhe sfidat e tyre.
b. Të rrisë ndërgjegjësimin e publikut, komuniteteve, zyrtarëve, mësuesve rreth sfidave që
përballojnë gratë me aftësi të kufizuara në Shqipëri.
Gjatë vitit 2015, u kryen aktivitetet e mëposhtme në kuadër të këtij projekti:
-

Prodhimi i një spoti televiziv 1.25 minutsh, si mjet advokimi- i pari i llojit të vetë në
Shqipëri mbi gratë me aftësi të kufizuara dhe sfidat me të cilat ato përballen. Spoti, me
titull “Burrat dhe gratë pjesë e zgjidhjes: tregoni se jeni kundër dhunës”, ka përfshirë
profile: 5 burra intelektualë u identifikuan dhe përzgjodhën dhe shoqëruan 5 gra me aftësi
të kufizuara, të njohura prej tyre. Spoti është transmetuar gjatë 16 ditëve kundër dhunës
gjinore (24 nëntor- 10 dhjetor 2015), në disa media kryesore kombëtare, me një total prej
149 herësh. Gjatë së njëjtës periudhë spoti u transmetua në median sociale duke shkuar
në
2300
shikues.
Linku
në
youtube
për
spotin:
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=VejbGBzCMT
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Spoti televiziv “Burrat dhe gratë pjesë e zgjidhjes: tregoni se jeni kundër dhunës”
-

Nxitja e të drejtave të grave me aftësi të kufizuara ka si përfitues gratë me aftësi të
kufizuara dhe familjet e tyre, mësuesit, profesionistë të shëndetit, të rinjtë, përfaqësues të
OJF-ve, etj. (përmes takimeve që u realizuan çdo muaj). Rreth 100 gjimnazistë ndoqën 3
takimet e para. Gjimnazistët shkëmbyen përvojat e tyre mbi dhunën në familje. Ata
gjithashtu shkëmbyen opinione mbi gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara në Durrës. Ata
ranë dakort të organizojnë aktivitete artistike në institucionet e personave me aftësi të
kufizuar.

Gjatë uorkshopit në gjimnazin “Leonik Tomeo” në Durres
-

Dita Portokalli: Një pemë krishtlindjesh portokalli në Bashkinë e Durrësit. Objektivi i
këtij aktiviteti është inkurajimi dhe dhënia e mesazheve pozitive në Pemën e
Krishtlindjeve Portokalli. Zbukurimi i pemës u bë gjatë aktivitetit, me pjesëmarrjen
aktive të personave në takim, të cilët vendosën kartolina me mesazhe për një botë pa
diskriminim për gratë me aftësi të kufizuara.
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Pema e Krishtlindjeve Portokalli në Bashkinë Durrës, 4 Dhjetor 2015
Pema qëndroi në oborrin e bashkisë Durrës përgjatë dhjetorit dhe në fillim të janarit, duke
kontribuar në atmosferën festive të Durrësit me dritat, mesazhet dhe ngjyrën portokalli, duke
frymëzuar dhe kalimtarët me mesazhet e saj. Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Z. Vangjush
Dako, bashkëorganizoi këtë aktivitet.

3."Mbrojtja e të drejtave të pacientëve përmes identifikimit të trendit të korrupsionit dhe
inkurajimit të kulturës anti-korrupsion në kujdesin shëndetësor” (tetor 2015-prill 2016)
mbështetet nga Ambasada Amerikane në Shqipëri. Objektivi i projektit është rritja e kulturës
antikorrupsion, e ankesave formale (administrative ose gjyqësore) kundër korrupsionit në
sektorin e shëndetësisë, në Bashkinë e Tiranës. Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe
veprimin e pacientëve, të familjeve të tyre, të publikut në tërësi, dhe të autoriteteve publike
nëpërmjet një sondazhi; tavolinave të rrumbullakëta, një studimi dhe rekomandimeve për
autoritetet; avokati falas për ankesat; bisedave në studio, posterave, fletëpalosjeve, medias
sociale dhe faqeve të internetit.
Deri në fund të dhjetorit u realizua një sondazh me 350 pacientë. . Nga sondazhi rezulton se
poliklinikat më pak të korruptuara janë poliklinika nr. 9 dhe 3, kurse ndër spitalet, Sanatoriumi.
Në Sanatorium është ngritur një sistem për ndjekjen e korrupsionit të stafit. QKShK drejtoi
kërkesë për marrje mase disiplinore nga Urdhri i Infermierit për një infermiere. Rasti i saj është
bërë publik në media. Gjithashtu kemi çuar dhe një kërkesë tek Urdhri i Mjekëve për të
identifikuar zbatimin e Kodit të Etikës. Kodi i Etikës nuk i lejon doktorët të bëjnë reklamë për
bizneset farmaceutike në rekomandimet e tyre.
4. Policia e Shtetit partnere me rininë gjirokastritë kundër krimit kibernetik (maj-qershor
2015), mbështetur nga qeveria Suedeze.
Objektivi i projektit është ndërtimi i partneritetit dhe besimit mes rinisë dhe Policisë së Shtetit,
përmes ndërgjegjësimit të rinisë mbi krimin kibernetik, si ta njohin, parandalojnë dhe denoncojnë
atë.
Në vijim janë aktivitetet e kryera gjatë këtij projekti, shkurtimisht:
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1. Trajnimi “Çfarë është dhe si ta parandalojmë krimin kibernetik” u mbajt në maj me nxënësit
dhe mësuesit e shkollës “Asim Zeneli” dhe “Urani Rumbo”. Gjithsej 40 nxënës pjesëmarrës
në trajnim, mësuan se çfarë konsiderohet krim kibernetik, çfarë llojesh krimi kibernetik ka
dhe si të mbrohen.
2. Takimi “Rreziqet nga ngacmuesit seksualë dhe pedofilët” u mbajt me nxënësit e shkollës
“Asim Zeneli” dhe “Urani Rumbo”. Gjithsej 30 nxënës morën pjesë në takim dhe u edukuan
si të mbrohen nga pedofilët dhe ngacmuesit seksualë në internet.
3. Siguria e informacionit privat në internet: Trajnimi “Siguria e informacionit privat në
internet” u mbajt në qershor, me nxënësit e shkollave “Asim Zeneli” e “Urani Rumbo”.
Eksperti i IT-së, Gentian Hyka, dha instruksione si të mbajmë informacionin të sigurtë në
internet. Gjashtë oficerë policie morën pjesë në trajnim dhe trajnuan dhe ata nxënësit mbi
krimin kibernetik si dhe dhanë udhëzime sesi të ruajnë informacionin provat në internet. Në
trajnim morën pjesë 33 nxënës.
4. Vizitë në Policinë e Shtetit: Nxënësit e shkollave “Asim Zeneli” dhe “Urani Rumbo” vizituan
sektorin e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Gjatë vizitës ata u takuan me policët që
punojnë kundër krimit kibernetik. Policët shpjeguan punën e tyre, krimet etj. Pesë oficerë
policie morën pjesë në mbledhje me nxënësit.
5. Reklamat televizive: 1) Një reklamë për përndjekjen (bulling) u publikua në jutube. Reklama
inkurajon shikuesit të denoncojnë krimin në polici. Ajo u shpërnda dhe në facebook:
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=2eDiYLpzNjM&feature=youtu.be and 2) Një reklamë e
dytë u prodhua dhe publikua në youtube. Reklama informon shikuesit mbi krimin kibernetik
në përgjithësi dhe inkurajon për denoncimin e tij në polici. Reklama u shpërnda në feisbuk.:
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=VASDLihPDËI&feature=youtu.be

Trajnim i nxënësve
Në shkollën “Urani Rumbo”, Gjirokastër

Postera mbi krimin kibernetik
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Spoti kundër bulizmit

Spoti mbi krimin kibernetik

6. Në komunitet u shpërndanë fletushka informative dhe postera .
7. Takim vlerësues: Një takim vlerësues u mbajt në 11 qershor. Gjatë takimit
pjesëmarrësit (policia, prindërit, mësuesit, të rinjtë, koordinatorët e projektit)
dhanë përshtypjet e tyre dhe vlerësimin mbi projektin dhe krimin kibernetik.

Mbledhja vlerësuese
mbajtur më 11 Qershor 2015

Byrzylyka ndërgjegjësues

8. Byrzylykat ndërgjegjësues: Rreth 120 byrzylykat me numrin e policisë të shkruar
mbi to iu shpërndanë nxënësve dhe pjesëmarrësve të tjerë në aktivitete.
9. Një intervistë mbi projektin dhe krimin kibernetik u dha nga koordinatorja e
projektit, Zj. Rita Strakosha, në emisionin e mëngjesit “Kafja e Mëngjesit”, në
TVSH, me moderator Z. Bledi Strakosha. Gjatë intervistës, koordinatorja dha një
përshkrim të hollësishëm të aktiviteteve të projektit, të objektivave dhe të
donatorit. Intervista rriti dukshmërinë e projektit dhe impaktin e tij:
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=DëQq16h3OHY.

5. Rritja e kapaciteteve të komunitetit të Fushë-Arrëzit për mbrojtjen e bimëve
bujqësore të rralla, vendase si dhe të arrorëve dhe frutave (dhjetor 2015-nëntor
2016), financuar nga BE-ja, nënkontraktuar nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit të
Kapaciteteve Lokale-ALCDF.
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Në kuadër të këtij projekti gjatë muajit dhjetor u realizuan 2 misione eksplorimi dhe
grumbullimi të farave bujqësore vendase të zonës së Fushë-Arrëzit, në përfundim të të cilave
3 bimë: arra e Kabashit, Misri i bardhë si dhe hudhra e Gojanit, u grumbulluan dhe u
depozituan në Qendrën e Resurseve Gjenetike, ku u pasaportizuan dhe do të ruhen.
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Hapat tanë në të ardhmen
Në vitin 2016, QKShK do të vazhdojë përpjekjet për mbështetjen e grupeve në nevojë,
veçanërisht të grave dhe vajzave.
Në veçanti:
 Në vijim të zbatimit të projektit të financuar nga Philip Morris, do të bëjmë përpjekje
lobizimi dhe advokimi me autoritetet lokale për punësimin e grave në ndërmarrjet e
bashkisë. Me gratë, tashmë të punësuara me ndërmjetësimin tonë, po mbajmë kontakte të
rregullta për t’i mbështetur në punësimin e tyre. Gratë marrin këshillime ligjore falas mbi
ndihmën për papunësinë që mund të kërkojnë nga shteti.
 Në zbatim të projektit të financuar nga UNDP, Ditë të Portokallinjta do të organizohen
çdo ditë 25 të muajit, deri në korrik 2016. Gjatë këtyre ditëve do të organizohen takime
më nxënës të Durrësit, në bashkëpunim me Bashkinë Durrës. QKShK planifikon të
transmetojë spotin televiziv të prodhuar, duke nxitur të drejtat e grave me aftësi të
kufizuara si dhe një botë pa dhunë. Kjo do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me RadioTelevizionin Shqiptar, me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe me Bashkinë e
Tiranës.
 Në zbatim të projektit me Ambasadën Amerikane, do të vazhdohet sondazhi me
përdoruesit e shërbimeve shëndetësore. Rezultatet do të përdoren për të përgatitur një
letër pozicionimi me rekomandime anti-korrupsion. Do të ofrohet asistencë ligjore falas
për viktimat e korrupsionit, për të bërë ankesa formale në Urdhrin e Mjekut, Drejtorinë
Rajonale të Shëndetit, apo kallëzim në Prokurori.
 Në zbatim të projektit me BE-në, do të mblidhen fara të rralla bujqësore vendase të zonës
së Fushë-Arrëzit. Këto fara do të depozitohen në Qendrën e Resurseve Gjenetike. Do të
trajnohen fermerët mbi kultivimin e këtyre farave, do të realizohet një broshurë
informimi si dhe një dokumentar.
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Mirënjohje donatorëve
QKShK falenderon gjithë donatorët për besimin që na kanë dhënë këto 8 vjet që nga krijimi i saj.
Jemi krenarë të përmendim donatorët dhe projektet tona të këtyre viteve, në rend kronologjik
(duke filluar nga projektet më të fundit), si vijon:

Disa nga projektet në 3 vitete e fundit që QKSHK ka implementuar:
PROJEKTET:


Mbrojtja e të drejtave të pacientëve përmes identifikimit të trendit të korrupsionit
dhe inkurajimit të kulturës antikorrupsion mes pacientëve
Donator: Ambasada e SHBA-së, Tirana. Shuma: 11,230 USD. Kohëzgjatja:
01.10.2015-30.04.2016; Objektivi i projektit: shtimi i kulturës anti-korrupsion dhe i
numrit të ankesave formale (administrative ose kriminale) kundër korrupsionit në
sektorin e shëndetësisë, në bashkinë e Tiranës. Grupi i përfituesve: pacientët dhe
familjet e tyre, personeli shëndetësor, specialistë të shëndetit publik.



Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave të margjinalizuara.
c. Donator: Philip Morris Albania shpk; Shuma: 65,000 EUR; Kohëzgjatja:
01.05.2015 – 01.05.2016; Objektivi i projektit: Rritja e kapaciteteve të grave
vulnerabël për rinintegrimin social dhe ekonomik të tyre në tregun e punës dhe në
shoqëri; Rritja e sigurisë ekonomike të grave vulnerabël nëpërmjet punësimit. Grupi i
përfituesve: gratë e varfra, gratë rome, egjyptiane, gratë e dënuara.



"Policia e Shtetit në partneritet me rininë e Gjirokastrës kundër krimit kibernetik"
Donator: Qeveria Suedeze; Shuma: 4995 EUR; Kohëzgjatja: 01.05.2015 – 15.07.2015;
Objektivi i projektit: rritja e bashkëpunimit mes komunitetit dhe policisë së shtetit
kundër krimit kibernetik. Grupi i përfituesve: rinia, publiku.



Mbrojtja e barazisë gjinore për gratë me aftësi të kufizuara përmes mbështetjes së
burrave
Donator: Qeveria Suedeze. Shuma: 10,000 USD; Kohëzgjatja: 01.05.2015 –
01.05.2016; Objektivi: Ndërgjegjësimi i rinisë, komunitetit, nëpunësve, mësuesve mbi
sfidat që përballojnë gratë me aftësi të kufizuara. Grupet e përfituesve: rinia, komunitetet
lokale, nëpunësit, mësuesit në zonën e Durrësit, publiku.



“Mjedisi që na rrethon, më shumë se vetëm mjedis”

Donator: REC; Kohëzgjatja e projektit: 01 Mars 01.2014 – 15 Dhjetor 2014
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Grupi përfitues: Të rinj dhe anëtarë të komunitetit në zonat rural të rajoneve të Fushë Krujës
dhe Elbasanit (komuna Halil, Katund i Ri, Borizan, Bradashesh)
Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti ka të bëjë me vazhdimësinë e punës së nisur nga
NCCS në sektorin e ambjentit duke mundësuar punë konkrete me shërbime,edukim, advokim
dhe lobim me nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe komunitetet e fshatrave të Halil, Fushë Krujë,
Borizan, Katund i ri dhe Bradashesh, zona të cilësuar me ndotje shumë të lartë të Elbasanit dhe
Fushë Krujës nëpërmjet promovimit , komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv komunitet –
pushtet vendor - biznes.
 “Brezi i ri në veprim kundër dhunës në familje në Shqipëri”
Donator: UNDP; Kohëzagjatja e projektit: Nëntor 2013 – Mars 2014
Target Grupi: Studentë nga Universiteti i Tiranës dhe të rinj nga qyteti i Tiranës
Qëllimi i projektit: të rrisë ndërgjegjësimin e të rinjve shqiptarë në çështjet gjinore nëpërmjet rikonceptimit të mashkulloritetit në kryerjen e roleve çdo ditë.


“Let’s go green to get our community clean” (Foster Citizenship & Volunteerism:
rritja e pjesemarrjes qytetare dhe vullnetarizimit ne aktivitetet mjedisore komunitare).

Donator: Ambasada Amerikane; Kohëzgjatja e projektit: Gusht 2013 – Korrik 2014
Target Grupi: Anëtarë të komunitetit dhe të gjithë stakeholders lokale që kanë ndikim në
çështjet mjedisore në komunën Bradashesh (Elbasan) dhe Fushë – Krujë.
Qëllimi i projektit:
Ky projekt ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen mjedisore, rritjen e sipërfaqeve
të gjelbra dhe gjithashtu promovimin e edukumit, pjesëmarrjen dhe informimin publik në
çështjet e mjedisit, bazuar në Konventën Aarhus dhe dokumenta të tjera nën të cilat vendi ynë
operon.


“Mbështetje emergjente për fëmijët dhe gratë rome”

Donator: REF; Kohëzgjatja e projektit: 19 Gusht – 31 Dhjetor 2013
Target Grupi: Familjet rome të dëbuara nga vendbanimet e tyre në rrugën e Kavajës, Tiranë.
Qëllimi i projektit: të ofrojë dhe sigurojë mbështetje të plotë për fëmijët dhe anëtarët e dëbuar të
komuniteti rom në zonën e Selitës në Tiranë, duke përfshirë regjistrimin dhe frekuentimin e
rregullt të fëmijëve të këtij target grupi, duke ofruar mbështetje sociale, ndihmë mjekësore,
këshillim psikologjik për ta.


“Praktikat më të mira për trajtimin e personave me HIV/AIDS”

Donator: UNDP; Kohëzgjatja e projektit: 1 Tetor – 30 Nëntor 2013
Target Grupi: Njerëzit që jetojnë me H/A, prindërit e fëmijëve me H/A, ofruesit e shërbimeve
për personat me H/A.
Qëllimi i projektit: studimi dhe zhvillimi i praktikave më të mira te H/A në Shqipëri nga
institucionet lokale dhe kombëtare.



“Dizenjim dhe ofrim i paketës së plotë të trajnimëve shoqatave Rome dhe
Egjyptiane”
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Donator: UNDP; Kohëzgjatja e projektit: 24 Qershor- 23 Tetor 2013
Target Grupi: Shoqatat Rome dhe Egjyptiane në Shqipëri
Qëllimi i projektit: pajisja e personave aktivistë, përfaqësues koalicionesh dhe federatash dhe
përfaqësues organizatash Rome dhe Egjiptiane me aftësitë dhe kompetencat e duhura, në mënyrë
që t’i përdorin në punën e tyre të përditshme në fushën e promovimit, advokasisë, zhvillimit të
politikave dhe ofrimit të shërbimeve në komunitetet rome dhe egjiptiane ku ato punojnë.


Të punojmë së bashku për gjithpërfshirjen e Romëve

Donator: SOROS; Kohëzgjatja e projektit: 25 Qershor 2013 – 25 Janar 2014
Target Grupi:
Qëllimi i projektit: Projekti synon të rrisë cilësinë e jetesës së komunitetit Rom dhe Egjyptian
nëpërmjet edukimit qytetar, ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe përfshirjes së tij në adresim
të nevojave pranë organeve vendimmarrëse.


Mjedisi nevojë apo domosdoshmëri

Donator: REC; Kohëzgjatja e projektit: 05 Prill 2013- 15 Dhjetor 2013
Target Grupi: anëtarë të shoqërisë civile dhe pushteteve vendore në zonat e Bulqizës dhe
Burrelit
Qëllimi i projektit: forcimi i komponentit mjedisor në shërbimet e ofruara nga NCCS si dhe
promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm në zonat më pak të zhvilluara dhe ato rurale.


Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI!

Donator: AMSHC; Kohëzgjatja e projektit: 16 Prill 2013- 16 Tetor 2013
Target Grupi: Grupe të nxënësve, mësuesve, prindërve, përfaqësuesve të pushtetit lokal dhe
institucioneve që ofrojnë shërbime sociale në Tiranë.
Partnerë/Bashkëpunëtorë : Shtëpia e të Moshuarve, Shtëpia e fëmijëve Jetimë “Zyber Hallulli”
Qëllimi i projektit: të rrisë dhe të zhvillojë ndjenjën komunitare tek grupet qytetare nëpërmjet
aktiviteteve komunitare të perfshira ne kurrikulat shkollore me qëllim përmirësimin e cilësisë së
jetesës në komunitet.


Rini pa kufi

Donator: Delegacioni i Komisionit Europian në Shqipëri; Kohëzgjatja e projektit: 15 Prill
2013 - Mars 2014
Target Grupi: organizat rinore në zonat ndërkufitare Shqipëri (Korça dhe Elbasan) -Maqedoni
(Oher, Prilep dhe Struga).
Partnerë/ Bashkëpunëtorë: SEGA (koalicioni i organizatave rinore) Maqedoni
Qëllimi i projektit: të promovojë bashkëpunimin efektiv ndërmjet aktorëve të shoqërisë civile
për zhvillim të frutshëm social në rajonin ndërkufitar.


Monitorim dhe përqasje të reja në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për
komunitetin Rom
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Donator: SOROS; Kohëzgjatja e projektit: 15 Gusht 2012- 28 Shkurt 2013; Target Grupi:
Anëtarët e komunitetit rom në zonën e Shkozës. Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Autoriteti Rajonal
Shëndetësor (ASHR). Qëllimi i projektit: aplikimi i një mënyre të re të shërbimeve mjekësore
të orientuara në nevojat e komunitetit rom dhe advokim me strukturat vendimmarrëse për
përmirësimin e jetës së këtij komuniteti.



“Promovimi i barazisë gjinore nëpërmjet ri-konceptualizimit të mashkullorizimit në
Shqipëri”

Donator: UNDP; Kohëzgjatja e projektit: 15 Tetor- 30 Dhjetor 2012; Target Grupi: të rinj
të shkollave të mesme të Tiranës, studentë, meshkuj dhe komuniteti. Qëllimi i projektit: të rrisë
nivelin e ndërgjegjësimit të meshkujve dhe femrave në tre zona të Tiranës për çështje që lidhen
me barazinë gjinore nëpërmjet ri-konceptualizimit të mashkulloritetit në rolet gjinore të jetës së
përditshme.


“Dizenjim dhe ofrim i paketës së plotë të trajnimeve shoqatave Rome dhe
Egjyptiane”

Donator: UNDP ; Kohëzgjatja e projektit: 1 Prill- 31 Korrik 2012/ Target Grupi: Shoqatat
Rome dhe Egjyptiane në Shqipëri. Qëllimi i projektit: pajisja e OJFve Rome dhe Egjiptiane me
aftësitë dhe kompetencat e duhura, në mënyrë që t’i përdorin në punën e tyre të përditshme në
fushën e promovimit, advokasisë, zhvillimit të politikave dhe ofrimit të shërbimeve në
komunitetet rome dhe egjiptiane ku ato punojnë.


“Mediatorë Rom –një model efektiv për përmirësimin e aksesit të shërbimeve
shëndetësore në komunitetin Rom”

Donator: SOROS; Kohëzgjatja e projektit: 1 Gusht 2011- 01 Shkurt 2012. Target Grupi:
Anëtarët e komunitetit Rom në Korçë. Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Roma Active Albania-Dega
Korçë. Qëllimi i projektit: edukimi i popullsisë rome për parandalim të sëmundshmërive të
ndryshme dhe kujdesit që duhet të tregojë ky komunitet për një shëndet më të mirë dhe një
mirërritje të fëmijëve të tyre.


“Parandalimi i përhapjes së IST/ HIV në komunitetin Rom”

Donator: Global Fund; Kohëzgjatja e projektit: 1 Prill 2011- 31 Mars 2012. Target Grupi:
Anëtarët e komunitetit Rom në Korçë. Partnerë/ Bashkëpunëtorë: VCT (Qendra për Këshillim
dhe Testim Vullnetar) në Korçë. Qëllimi i projektit: parandalimi i HIV/ IST në popullsinë rome
duke përmirësuar nivelin e njohurive rreth HIV /IST, edukatës seksuale dhe reduktimit të numrit
të rasteve me HIV/ IST si dhe formimin e sjelljeve të shëndetshme në këtë komunitet.
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“Fuqizimi i Kapaciteteve për Komunitetet Ndërkufitare për Qeverisje të mirë të
Mjedisit”.

Donator: Delegacioni i Komisionit Europian në Shqipëri; Kohëzgjatja e projektit: Prill 2011Mars 2012. Target Grupi: Projekti shtrihet në Shqipëri dhe Maqedoni. Përfitues janë fermerët,
Federatat e Pyjeve, Përfaqësues të pushteteve lokale, nxënës të shkollave të mesme, komunitetet
në Dibër, Kërçovë, Ohër, dhe Strugë [Maqedoni ] dhe Peshkopi, Korça dhe Bulqizë[AL].
Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Federatat Kombëtare të Pyjeve në Korçë, Dibër, shoqata mjedisore
në Maqedoni (CSCD).
Qëllimi i projektit: të rrisë dhe përmirësojë nivelin e njohurive për mbrojtjen e mjedisit sipas
standarteve Europiane si një mjet për të promovuar mirëqeverisjen, pjesëmarrjen në
vendimmarrje, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm ndër-kufitar.


“ Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale të aktorëve civile për Qeverisje të mirë të
Mjedisit”

Donator: Ambasada Amerikane; Kohëzgjatja e projektit: Shtator 2010- Gusht 2011
Target Grupi:
Fermerët, Federatat e Pyjeve, Përfaqësues të pushteteve lokale, nxënës të
shkollave të mesme, komunitetet në rrethet e Kukësit, Hasit, Dibrës
Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Federata Kombëtare e Pyjeve dhe Federatat në 3 rrethet.
Qëllimi i projektit: Ky projekt parashikon reduktimin e degradimit të pyjeve dhe në të njëjtën
kohë përmirësimin e kapaciteteve të menaxhimit të organizatave lokale të shoqërisë civile, dhe
kushtet e tjera social-ekonomike të komuniteteve te varfra rurale, si dhe cilësine e tyre te
mjedisit, në rajonet e sipërpërmendura.


“ Përmirësimi i aktiviteteve parandaluese për HIV/STI/Drogat, shëndeti riprodhues,
edukata seksuale, ngritje kapacitetesh, të fokusuara në të drejtat e njeriut”

Donator: Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta Hollandeze; Kohëzgjatja e projektit:
Dhjetor 2010- Korrik 2011; Target Grup: Nxënës të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare në
Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Aksion +. Qëllimi i projektit: të rrisë
nivelin e njohurive dhe promovimin e sjelljeve seksuale të sigurta në grupet e nxënësve të
shkollave të mesme.


“Parandalim i përhapjes së STI, HIV/SIDA në komunitetet Rome”

Donator: Global Fund; Kohëzgjatja e projektit: 1 Prill 2010- 31 Mars 2011; Target Grupi:
Anëtarë të Komuniteteve Rome në qytetin e Fierit dhe rrethinave (Seman i Ri, Baltez, Drize,
Mbrostar, Levan). Partnerë/ Bashkëpunëtorë: VCT (Qendrat e Këshillimit dhe Testimit
Vullnetar) në Fier. Qëllimi i projektit: parandalimi i HIV/IST në popullsinë Rome, duke
përmirësuar nivelin e tyre të njohurive në lidhje me HIV/AIDS; si dhe të rrisë aksesin për
shërbime në Qendrat e Testimit dhe Këshillimit Vullnetar (VCT) dhe promovimin e qëndrimeve
positive kundrejt personave që jetojnë me HIV..
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“ Fuqizimi i Kapaciteteve të Komuniteteve Lokale ku jetojnë fëmijë dhe të rinj me
HIV/AIDS”

Donator: UNICEF, OBSH, Instituti i Shëndetit Publik; Kohëzgjatja e projektit: Korrik
2011- Dhjetor 2011. Target Grupi:
Fëmijët që jetojnë me HIV/AIDS, familjarët e tyre,
ofruesit e shërbimeve (shëndetësore, sociale, arsimore, bashkitë/komunat).
Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoritë Rajonale të Shëndetit
Publik nëpër rrethe. Qëllimi i projektit: Fuqizimi i Kapaciteteve të Komuniteteve Lokale ku
jetojnë fëmijë dhe të rinj me HIV/AIDS.


“Shoqëria Rome në pararojë”

Donator: SOROS. Kohëzgjatja e projektit: 1 Qershor 2009- 31 Janar 2010
Target Grupi: Organizatat rome në Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan, komunitetet rome të
këtyre rretheve, Partnerë/ Bashkëpunëtorë: Qendrat e Zhvillimit të Shoqërisë Civile në rrethe
Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan ; Organizatat e Shëndetit ; Organizata Rome - Romani Baxt –
Dega Elbasan, -Amaro Drom - Tiranë, -Romani Baxt – Fier, Amaro Drom - Durres
Qëllimi i projektit: të forconte kapacitetet administrative dhe programuese të organizatave që
punojnë në komunitetet Rome, me synim fuqizimin e aftësive të tyre për advokimin dhe lobimin
e çështjeve më shqetësuese të cilat rrjedhin nga moszbatimi i Strategjisë Kombëtare për
Komunitetin Rom, kryesisht në nivel vendor.

Kontaktet tona
Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare
Rruga “Isa Boletini”, Ndërtesa "Planet X", P.O. Box 2390
Tiranë, Shqipëri
Tel/faks: ++(355-4) 2273247
E-mail: nccs.albania@gmail.co; lilianadango@gmail.com;
Facebook: https://www.www.facebook.com/nccs.albania
Ueb: www.www.nccs-al.com
Harta e QKSHK-së (QKSHK shënuar me rreth të zi):
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