
  

 

“Applying Sector Approach to Civil Society Contribution in EU Integration of 

Albania - CONNECT” 

 

GRUPET LOKALE TË KONSULTIMIT 
 

Në datat 21, 22 dhe 23 Maj 2019 u zhvilluan në tre qytetet Vlorë, Korcë dhe Shkodër takimet mbi 

ngritjen e grupeve të konsultimit në kuadër të projektit Connect. Grupet e konsultimit u ngritën 

mbi bazën e një thirrje të hapur të realizuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në të cilën 

shprehën interesin të merrnin pjesë përfaqësues të organizatave lokale, të rinj dhe grupe rinore, 

përfaqësues të qendrave rinore, akademikë, media, biznesi lokal, dhomat e tregtisë dhe industrisë, 

koordinatorët e BE-së. 

 

Takimi u realizua me të gjithë personat që shprehën interesin në thirrjen e hapur dhe që kishin 

aktiv gjatë të tre takimeve të mëparshme të zhvilluara në këto qytete. U vendos se numri i 

pjesëmarrësve të grupit të konsultimit në cdo qytet do të jetë 5, ku do të kemi për secilin grup një 

përfaqësim nga të gjithë aktorët e shoqërisë civile duke respektuar dhe barazinë gjinore, për të 

patur në grup një larmishmëri përfaqësimi dhe mendimesh. 

 

VLORË 

Tema e përzgjedhur: Turizmi  

Anëtarët e grupit të konsultimit të Vlorës do të jenë: 

 

 Jeta Goxha – Doktore e shkencave, pedagoge e të Drejtës Evropiane 

 Ditjon Dafa -  Pedagog 

 Viktor Lagji- Drejtues i Qendra Rinore  

 Saniela Xhaferi-TPA Center 

 Fabiola Deliaj – Koordinatore e BE-së për Bashkinë Vlorë. 

 

KORÇË 

Tema e përzgjedhur: Politikat Rinore 

Anëtarët e grupit të konsultimit të Korçës do të jenë: 

 

 Violeta Tici – përfaqësuese e organizatave lokale 

 Xhensila Marashi - Qendra Rinore Korcë 

 Aida Shkodrani - Koordinatore e BE-së për Bashkinë  

 Milena Zhuti- Akademike 

 Xhorxha Stafa- Përfaqësuese e të rinjve aktivë 

 Mikel Bogdani- Akademia 



 

SHKODËR 

Tema e përzgjedhur: Politikat e Biznesit 

Anëtarët e grupit të konsultimit të Shkodrës do të jenë: 

 

 Anton Lekaj – Zv. Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shkodër 

 Stela Mardusha – Koordinatore e BE-së për Bashkinë Shkodër 

 Engjëll Gjugja - Drejtor i Qendrës Rinore Shkodër 

 Merita Bekteshi – pedagoge, biznesmene, drejtuese e Qendrës Tricolore 

 Deana Alibali- Specialiste për Rininë 

 

Në takimet e realizuara me grupet e konsultimit u vendos se cilët do të ishin përfaqësuesit e 

grupeve në tryezën që do të mbahet në 31 Maj 2019 në Tiranë. Në secilin qytet grupet e konsultimit 

diskutuan mbi metodikën e punës që do të ndjekin për të realizuar takimet e mëtejshme dhe në 

vazhdimësi të projektit.  

 

Gjithashtu, aktorët e shoqërisë civile shprehën mendimin e tyre që kjo mundësi të shërbejë jo vetëm 

për të ngritur zërin lokal me problematikat e ndryshme të hasura në qytet, të analizuara këto në 

kuadër të integrimit evropian, por dhe për promovimin e nismave dhe individëve  të cilët në kuadër 

të integrimit evropian sjellin ndryshim pozitiv për qytetin dhe komunitetin. 

 

Grupet e konsultimit vendosën disa prioriete mbi të cilat do të ngrihet zëri i tyre, dhe vlen të 

theksohet fakti se të gjitha qytetet kishin pothuajse të njëjtat priorite si: 

 

- Angazhimi dhe aktivizimi i të rinjve në vendimmarrje; 

- Punësimi i të rinjve në qytet, duke synuar kështu ndalimin e emigrimit të tyre; 

- Promovimi i shkollave profesionale, si mënyra alternative për të qenë pjesë aktive e tregut 

të punës; 

- Zhvillimi i turizmit, bujqësisë, zejtarisë për të qënë mundësi punësimi për të rinjtë në të 

ardhmen. 

- Ngritja e mekanizmave që bëjnë të mundur pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve të shoqërisë 

civile si në nivel lokal dhe qendror. 

 

 


