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Ky raport përfshin veprimtarinë e Institutit për Kontratën Shoqërore 
(SCI) nga 16 korrik 2015 deri më 31 dhjetor 2017.  Ai është përgatitur 
nga stafi i SCI dhe është rishikuar dhe aprovuar nga Bordi i SCI.

Për pyetje dhe më shumë informacion mbi punën e SCI, ju lutemi na 
kontaktoni në:

SCI, Rr. “Reshit Çollaku”, ndërtesa 24, hyrja 13,  apt. 5
Tiranë, 1001, Shqipëri

Email:   socialcontractinstitute@gmail.com

  info@socialcontractinstitute.org

Celular:  +355 68 40 54 440

ose na ndiqni në:

www.socialcontractinstitute.org

https://www.facebook.com/SCI-Social-Contract-Institute
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Mesazh nga Kryetari i Bordit

Të dashur 
b a s h k ë p u n ë t o r ë , 
përkrahës dhe miq të 
SCI,

Ka kaluar më shumë se 
çerek shekulli që nga 
fillimi i transformimeve 

të thella politike, ekonomike, shoqërore 
dhe kulturore që pasuan përmbysjen 
e regjimeve autoritare dhe i hapën 
rrugë demokracisë dhe ekonomisë 
së tregut në Shqipëri, në Ballkanin 
Perëndimor dhe në Europën Lindore. 
Por ndryshe nga ç’ëndërruam në fillim 
të viteve 1990, rruga drejt konsolidimit 
të demokracisë, të sundimit të ligjit, të 
ndërtimit të një shteti funksional, të 
zhvillimit ekonomik të harmonishëm, 
të barazisë gjinore dhe përfshirjes 
shoqërore të grupeve në nevojë, nuk 
rezultoi të ishte një rrugë pa kthim dhe 
as e thjeshtë. Sundimi i ligjit mbetet 
një sfidë madhore për Shqipërinë dhe 
rajonin tonë. Por po aq të mëdha sa 
këto sfida mbeten edhe dëshira e 
përkushtimi i grave dhe burrave, i të 
rinjëve dhe të moshuarve, i banorëve 
në zonat urbane dhe rurale, për 
të forcuar shtetin demokratik, për 
të rritur mirëqenien, dhe për të 
garantuar zbatimin e të drejtave dhe 
të drejtësisë në vendet ku jetojmë. 
Shoqëria civile, duke përfshirë 
organizata jofitimprurëse dhe 
joqeveritare, ka një rol jashtëzakonisht 
të rëndësishëm në realizmin e këtyre 
aspiratave të qytetarëve. Me këtë 
bindje të rrënjosur gjatë shumë viteve 

aktivizmi dhe në një përvojë të gjerë 
profesionale, bashkëthemeluam në 
vitin 2015 Institutin për Kontratën 
Shoqërore (SCI) me dëshirën dhe 
përkushtimin për të kontribuar 
në forcimin e sundimit të ligjit, në 
zgjerimin e pjesëmarrjes qytetare në 
jetën publike dhe vendim-marrje, si 
dhe në zhvillimin e qendrueshëm në 
Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor. 
Raporti që paraqesim këtu, do t’ju 
informojë për hapat e parë të SCI në 
të gjitha këto drejtime. Ky raport është 
dëshmi e përkushtimit të SCI ndaj 
transparencës, përgjegjshmërisë para 
publikut dhe frymës bashkëpunuese si 
vlera bazë të organizatave të shoqërisë 
civile. 

Ju falenderojmë nga zemra për 
përkrahjen e kontributin tuaj në punën 
e SCI dhe ju ftojmë të na bashkoheni 
në nismat tona në vazhdim. 

                   

Përshëndetje,

Andrea Lako
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Misioni dhe Vlerat

SCI kontribuon në forcimin e praktikave 
dhe institucioneve demokratike 
nëpërmjet angazhimit qytetar, 
pjesëmarrjes në zhvillimin dhe zbatimin 
e politikave në nivel qëndror dhe lokal, 
dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal 
për një zhvillim të qëndrueshëm, bazuar 
tek drejtësia dhe mundësitë e barabarta.

SCI e përmbush këtë qëllim përmes 
hulumtimit, sondazheve, informacionit 
publik dhe arsimit, shkëmbimit 
të përvojave dhe informacionit, 
partneriteteve dhe rrjetëzimit, granteve, 
zhvillimit të kapaciteteve për institucione 
publike, private dhe jofitimprurëse, dhe 
avokim.

Për të arritur qëllimin, SCI zbaton 
metodologji që sigurojnë profesionalizëm 
dhe qëndrueshmëri dhe ndërmerr 
programe dhe projekte në nivelin lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar.

Programet kryesore të SCI janë: 

1 Angazhimi Qytetar

2 Zhvillimi dhe Zbatimi i Politikave në nivel Qëndror dhe Lokal 

3 Bashkëpunimi Rajonal

Vlerat e SCI:

SCI  në zhvillimin e veprimtarisë së saj 
beson dhe udhëhiqet nga disa vlera të 
përbashkëta të stafit dhe bordit të saj.

Ne:

• Besojmë tek misioni i organizatës; 
• Promovojmë praktika, programe dhe 

politika progresive;
• Jemi të përkushtuar ndaj barazisë 

gjinore dhe përkrahjes sociale; 
• Respektojmë dhe vleresojmë njerëzit e 

angazhuar në organizatë;
• Jemi profesionalë në punën tonë; 
• Jemi të hapur ndaj larmishmërisë 

së ideve, qëndrimeve dhe 
bashkëpunëtorëve të organizatës;  

• Tregojmë vëmendje të veçantë për 
angazhimin e të rinjve, grave dhe 
vajzave;

• Trajtojmë njerëzit me drejtësi dhe 
dinjitet;

• Jemi solidarë me bashkëqytetarët dhe 
njerëzit në nevojë;

• Jemi kreativë në veprimtarinë e 
organizatës;

• Jemi bashkëpunes pa kërkuar 
protagonizëm;

• Promovojmë vullnetarizmin.
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Shteti i së Drejtës dhe 
Qeverisja e Mirë

Gjatë muajit mars 2016 - mars 2017, 
SCI ishte partner i IDRA në zbatimin e 
projektit “Vlerësimi i Hapësirave për 
Korrupsion në Procesin e Hartimit të 
Legjislacionit Shqiptar”. SCI ndihmoi 
IDRA-n të rekrutojë ekspertë të trajnuar; 
ndihmoi IDRA-n për të organizuar 
trajnimin e tyre; dhe organizuan eventin 
e lançimit të projektit. Në mars 2017, 
SCI organizoi eventin ku IDRA lançoi 
platformën në internet që përmbante 
aktet ligjore të shqyrtuara nga ekspertët 
e korrigjimit të korrupsionit të trajnuar 
nga ky projekt.

Gjatë muajve qershor 2016 - prill 
2017, SCI kontribuoi në zbatimin e 
fazës së dytë të programit STAR 2 për 
të monitoruar zbatimin e Reformës 
Administrative dhe Territoriale (RAT) 
në Shqipëri. Menaxherja e Programit të 
SCI realizoi kërkime cilësore dhe fokus 
grupe me punonjësit e bashkive dhe 
anëtarët e komunitetit të pesë bashkive. 
Pas përfundimit të punës në terren, SCI 
dorëzoi raporte individuale për secilën 
bashki për punën e bashkisë në drejtim 
të efikasitetit, transparencës, sundimit të 
ligjit, përgjegjshmërisë dhe pjesëmarrjes 
së qytetarëve. SCI prezantoi dhe diskutoi 
raportet me palët e interesuara në 
secilën bashki.
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Që prej dhjetorit 2016, SCI është pjesë 
e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë” në 
Shqipëri, i përbërë nga organizata dhe 
rrjete të të drejtave të njeriut në vend. 
Koalicioni kontribuon në krijimin e një 
gjyqësori transparent, të pavarur, efikas 
dhe të besueshëm. Puna e Koalicionit 
mbështetet nga misioni i USAID-it dhe 
misioni i BE-së në Shqipëri. Ekspertja 
Ligjore e SCI, Vjollca Meçaj luajti një rol 
kryesor në përgatitjen dhe prezantimin 

e rekomandimeve të Koalicionit 
në tryezat e konsultimit publik të 
organizuar nga Komisioni Parlamentar 
për çështje Ligjore, të Drejtat e Njeriut 
dhe Administrata Publike, si dhe në 
zhvillimin e qëndrimeve të Koalicionit 
dhe deklaratave publike në lidhje me 
çështje kryesore si reforma në drejtësi; 

procesi i vlerësimit të përkohshëm të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve; dhe krijimin 
e strukturave për procesin e vetingut.

Që prej majit 2017, SCI është pjesë e 
Grupit Kombëtar të Punës (GKP) për 
Monitorimin e Reformës së  Administratës 
Publike, si një komponent i platformës 
rajonale WeBER (njëkohësisht nën zbatim 
në Ballkanin Perëndimor) të udhëhequr 
nga IDM në Shqipëri. Gjatë periudhës 
maj - dhjetor 2017, SCI kontribuoi në 
aktivitetet e zhvilluara nga GKP.
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Angazhimi Qytetar

Në janar 2016, SCI në bashkëpunim 
me Ministrinë e Mirëqenies Sociale të 
Shqipërisë,  Zyrën e Presidentit të Kosovës 
dhe Qendrën për Hapje dhe Dialog 
(COD) pranë Zyrës së Kryeministrit 
shqiptar organizuan shfaqjen e filmit 
dokumentar “Thinking of you” mbi gratë 

viktima të dhunës gjatë luftës në Kosovë, 
me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
grupeve që përfaqësojnë këto gra dhe 
Presidentes së Republikës së Kosovës, 
zonjës Atifete Jahjaga.

Në mars 2016, SCI në bashkëpunim me 
Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të 
Universitetit të Tiranës dhe Projektin e 
Historisë Orale në Kosovë organizuan 
një seminar një ditor mbi Historinë 
Orale në Tiranë, me pjesëmarrjen e 
ekspertëve të njohur ndërkombëtarë 
si Profesor Alessandro Portelli, ekspert 
kryesor italian në historinë orale, dhe disa 
ekspertë të tjerë nga Gjermania, Serbia, 
dhe Kosova, përfshirë Robert Elsie, 

studiues i historisë, kulturës dhe gjuhës 
shqipe, dhe Sonia Biserko, Drejtore e 
Komitetit Serb të Helsinkit.

Gjatë muajve maj 2017 - janar 2018, 
SCI zbatoi projektin “Përmirësimi i 
cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe 
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të papunësuara dhe kontributi i tyre në 
familje dhe në komunitet”. Projekti u 
financua nga Agjensia për Mbështetjen 
e Shoqërisë Civile (AMSHC) dhe 
kontribuoi në: (i) pajisjen e grave dhe 
vajzave me njohuri dhe aftësi që i 
lejojnë ato të ushtrojnë të drejtat e 
tyre; dhe (ii) të përmirësojë aksesin në 
shërbimet shëndetësore dhe ndihmën 
juridike për gratë dhe vajzat në nevojë. 
Stafi i projektit punoi me gra dhe vajza 
të varfra dhe të papuna, institucione 
të bashkisë dhe Organizata të 
Shoqërisë Civile (OSHC) në shtatë 
bashki të rrethit Gjirokastër. SCI: 
(i) prodhoi dy broshura edukative 
me informacion të dobishëm mbi 
të drejtat ligjore të grave në lidhje 
me martesën dhe informacione 
kryesore për çështjet shëndetësore 
të grave; (ii) mbajti 17 seminare 
edukative mbi të drejtat ligjore dhe 
çështjet shëndetësore të grave 
me pjesëmarrjen e 146 grave dhe 
vajzave; (iii) organizoi 2 seminare 
trajnimi me 36 zyrtarë lokalë që 
adresojnë shqetësimet e grave dhe 
vajzave të varfëra dhe të papuna në 
rrethin e Gjirokastrës; (iv) prodhoi 
4 podkaste me informacion të 
dobishëm për të drejtat ligjore 
të grave në lidhje me martesën 
dhe informacione kryesore për 
çështjet shëndetësore të grave; 
dhe (v) mbajti një tryezë të rrumbullakët 
me temën “Mbështetja e grave të 
varfra dhe të papuna” me pjesëmarrjen 

e deputetëve të Parlamentit që 
përfaqësojnë rrethin e Gjirokastrës, 
zyrtarë nga shtatë bashki dhe OSHC nga 
rrethi. Si vazhdim i projektit, SCI ofroi 
mbështetje për disa gra të varfëra dhe 
të papuna që morën pjesë në aktivitetet 
e projektit, dhe i ndihmuan ato për të 
adresuar shqetësime specifike.

Gjatë muajve maj - dhjetor 2017,  SCI u 
angazhua si partner i  AWEN në zbatimin 
e projektit “Zgjerimi dhe përmirësimi 

i aksesit në 
drejtësi për 
i n d i v i d ë 
dhe grupe 
v u l n e r a b ë l 
si romë, gra, 
fëmijë, persona 
me aftësi të 

kufizuara, 
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viktima të trafikimit dhe dhunës, dhe 
LGBTI ”, një projekt i financuar nga 
projekti JUST II i USAID-it. Ekspertja 
Ligjore e SCI, Vjollca Meçaj, shërbeu si 
udhëheqëse dhe trainuese në aktivitetet 
e mëposhtme:

1- Seminare  informuese dhe edukative 
për grupet në nevojë, për të drejtat e 
tyre në lidhje me qasjen në drejtësi

2- Trajnimi i trajnerëve me ekspertë të 
ligjit që punojnë për organizatat anëtare 
të AWEN

3- Seanca edukative me studentë të 
drejtësisë në Tiranë

4- Programe televizive në stacionet 
televizive lokale që përqendrohen në 
qasjen në drejtësi për grupet vulnerabël.

Gjatë vitit 2016 - 2017, SCI mori pjesë në 
disa nisma të aktorëve të shoqërisë civile 
në Shqipëri për të rritur ndërgjegjësimin 
apo protestuar kundër shkeljes së të 
drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat 
e grave dhe fëmijëve. Në korrik 2016, 
SCI mori pjesë në mbledhjen publike 
nga OSHC-të duke kërkuar që anëtarët 
e Parlamentit të miratojnë ligjin për 
vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve, 
si pjesë e raportit të sistemit të drejtësisë 
në Shqipëri (i ashtuquajturi “ligji i 
vettingut”).  Ndërsa në dhjetor 2016, 
SCI ishte pjesë e një grupi të OShC-ve 
që lëshuan një deklaratë publike për të 
kërkuar që Gjykata Kushtetuese të heqë 
ligjin e vettingut.

Në Shtator 2017, SCI krijoi një Grup 
Organizativ ad-hoc i përbërë nga 13 
OShC dhe bashkë-organizoi një protestë 
kundër dhunës me bazë gjinore në 
Shqipëri, e nxitur nga numri shqetësues i 
ngjarjeve tragjike që rezultuan në vrasjen 
e grave nga burrat e tyre ose ish- burrat. 
Më shumë se 300 qytetarë, deputetë të 
Parlamentit, artistë dhe gazetarë morën 
pjesë në këtë protestë.

Në shtator - nëntor 2017, SCI kontribuoi 
në zhvillimin e rekomandimeve në lidhje 
me buxhetin e vitit 2018 për Ministrinë 
e Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë 
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, të 
paraqitura në Ministri gjatë një dëgjimi 
publik.

Në vitin 2016 dhe 2017, SCI luajti një rol 
aktiv si anëtar i Komitetit Drejtues që 
organizoi Darkën Gala të 2-të dhe të 3-të 
të mbledhjes së fondeve në mbështetje të 
Strehës për Personat LGBTI në Shqipëri, 
evente që gjeneruan përkatësisht 19,000 
USD në 2016 dhe 23,000 USD në 2017.
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Zhvillimi i Qendrueshëm

Në janar 2016, SCI kontribuoi në 
moderimin e Konferencës së Smart City 
të organizuar nga bashkia e Tiranës.

Në mars 2016, SCI në bashkëpunim me 
Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) 
në Tiranë organizuan një panel prezantim 
dhe diskutim mbi “Qëndrueshmërinë 
dhe të ardhmen e qyteteve” me tre 
profesorë nga Instituti për Zhvillim të 
Qëndrueshëm (ISU) në Universitetin 
Shtetëror të Arizonës (ASU) dhe 
arkitektin belg, Johan Anrys, dhe me 
pjesëmarrjen e studentëve të arkitekturës 
nga universitete të ndryshme publike dhe 
private.

Në qershor 2016, SCI ndihmoi në 
organizimin dhe moderimin e dy 
konferencave që morën pjesë folës të 
shquar nga SH.B.A, Italia dhe Evropa Jug-
Lindore, përfshirë profesorin Thomas 
Pogge nga Universiteti Yale me qendër në 
SHBA. Këto evente ishin pjesë e festivalit 
Terra Madre Ballkan 2016 “Vendosim 
Fermerët të Parët”, i organizuar nga Slow 

Food International. 350 delegatë nga 13 
vende morën pjesë në këtë festival.

Gjatë vitit 2016, SCI ofroi mbështetje 
teknike për ekspertët e Institutit për 
Zhvillim të Qendrueshëm të Universitetit 
Shtetëror të Arizonës në punën e tyre 
për të hartuar planin e zhvillimit urban 
të bashkisë Shkodër dhe në hartimin e 
një projekt propozimi për turizmin e 
qendrueshëm në Shqipëri.
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Në mars 2017, SCI në bashkëpunim 
me Misionin e KB në Shqipëri nisi një 
iniciativë për arsimin publik mbi Qëllimet 
e Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB, duke 
targetuar studentët e universiteteve 
dhe shkollave të mesme në të gjithë 
vendin. Aktiviteti i parë u organizua në 
Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, 
e cila do të pasohet nga sesione të tjera 
në universitetet publike.
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Zhvillimi Organizativ

Regjistrimi i SCI në Gjykatën e Qarkut 
Tiranë u krye më 16 korrik 2015, pas aktit 
themelor të organizatës që u nënshkrua 
në 12 qershor 2015. Regjistrimi i SCI 
në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit 
përfundoi në 23 Dhjetor 2015.

Albina Joga punoi si Drejtore Ekzekutive 
e SCI-së nga korriku 2015 deri në shkurt 
2018. Në shkurt 2016, SCI punësoi Olda 
Ceta si Menaxhere të Programit me 
kohë të plotë dhe angazhoi Lidra Elezi 
si Menaxhere të Financave me kohë të 
pjesshme. Në mars 2018, Olda Ceta u 
promovua si Drejtore e Programit të 
SCI me atributet e Drejtorit Ekzekutiv 
të SCI. Në Janar 2017, SCI punësoi 
Vjollca Meçaj si Eksperte Ligjore, e cila 
gjithashtu shërbeu si përfaqësuese e SCI 
në Koalicionin “Drejtësi për të gjithë” në 
Shqipëri.

Me mbështetje nga Instituti i Menaxhimit 
Lindje Perëndim, (EWMI), SCI zhvilloi dhe 
vendosi sisteme efikase të menaxhimit 
dhe menaxhimit financiar, përfshirë ato që 
lidhen me burimet njerëzore, menaxhimin 
e informacionit, dhe monitorimin dhe 
vlerësimin. SCI gjithashtu ka përfituar 
nga asistenca teknike e një Këshilltari të 
Lartë Pro-Bono të siguruar nga EWMI. 
Në vitin 2017, SCI u bë një organizatë 
përfituese për programin e USAID / 
Albania për zhvillimin e kapaciteteve 
të zbatuar nga Qendra Kombëtare 
e Trajnimit, Asistencës Teknike dhe 

Burimeve (ANTTARC). Gjatë vitit 2016 
- 2017, Menaxheri i Programit të SCI 
përfundoi kursin 6-mujor të trajnimit mbi 
Menaxhimin Jofitimprurës të siguruar 
nga Partnerët Shqipëri dhe ndoqi disa 
seminare trajnimi mbi menaxhimin e 
projekteve, monitorimin e administratës 
publike, etj të siguruar nga agjensi dhe 
organizata të ndryshme ndërkombëtare 
dhe shqiptare.

Me 26 prill 2016, SCI mbajti mbledhjen 
e parë të Bordit të SCI-së që mori 
vendimet e mëposhtme kryesore: (i) 
miratimin e Manualit të Punonjësve të 
SCI; (ii) miratimi i Grafikut Organizativ i 
SCI; dhe (iii) zgjedhja e Z. Andrea Lako si 
Kryetar i Bordit të SCI.

Më 22 shtator 2017, Bordi i SCI në 
mbledhjen e tyre të rregullt, vendosi të 
bëjë këto ndryshime: (i) ndryshimin e 
emrit të Qendrës nga “Instituti i Kontratës 
Shoqërore të Evropës Juglindore” në 
“Instituti i Kontratës Shoqërore”; (ii) 
të ndryshojë adresën e selisë ligjore të 
SCI në adresën aktuale të zyrës së SCI; 
dhe (iii) të krijojë Komitetin Këshillues 
të SCI, bazuar në nenin 9.2 të Statutit 
të SCI, i përbërë nga ekspertë shqiptarë 
dhe ndërkombëtarë nga sektori privat, 
akademikë, shoqëri civile dhe media 
që punojnë për çështje që janë brenda 
fushave prioritare për punën e SCI. Këto 
ndryshime u miratuan nga Gjykata e 
Rrethit Tiranë në shkurt 2018.
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SCI është anëtar i Koalicionit “Drejtësi 
për Të Gjithë” në Shqipëri dhe anëtar 
i Grupit Kombëtar të Punës (GKP) 
mbi Monitorimin e Reformës së 
Administratës Publike. Në shkurt - mars 
2017, Menaxheri i Programit të SCI 
mori pjesë në vizitat e shkëmbimit të 
organizatave të shoqërisë civile shqiptare 
(OSHC) dhe zyrtarëve publik në Kosovë, 
Mal të Zi dhe Serbi) të organizuar nga 
GKP për Monitorimin e Reformës së 
Administratës Publike.

SCI bashkëpunon me një larmi të OShC-
ve në vend dhe Evropën Jug-Lindore, 
përfshirë Institutin për Alternativa të 
Kërkimit të Zhvillimit (IDRA), Rrjetin e 
Fuqizimit të Grave Shqiptare (AWEN), 
Qendrën e Aleancës Gjinore për Zhvillim 
(GADC), Institutin për Demokraci dhe 
Ndërmjetësimi (IDM),  Aleanca për të 
Drejtat LGBTI dhe Strehëza për Personat 
LGBTI në Shqipëri; dhe disa OSHC në 
Mal të Zi, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni. 
Ndërkombëtarisht, SCI gjithashtu ka 
krijuar partneritete strategjike me 
EWMI dhe Institutin për Zhvillim të 
Qendrueshëm në Universitetin Shtetëror 
të Arizonës.
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Financat

Buxheti për 2016 Buxheti për 2017

Angazhimi Qytetar

Qeverisja e Mirë Qeverisja e Mirë

Zhvillimi i Qendrueshëm

Aktivitete të tjera

32,127 USD 49,047 USD

69%

13%

35%

52%

31%



Raporti i
Aktiviteteve

-20
15

20
17


