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Ky raport përfshin veprimtarinë e Institutit për Kontratën Shoqërore 
(SCI) nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2019.  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 bashkëpunëtorë, 
përkrahës dhe miq të SCI,

Ky vit që lamë pas, ishte 
një vit zhvillimesh e 
sfidash të mëdha për 
Shqipërinë, për rajonin 
tonë dhe për botën. 

Jeta politike e vendit u trondit nga 
përplasje të forta, ndërsa reforma e 
thellë në sistemin e drejtësisë hodhi 
hapa të rëndësishëm drejt arritjes së 
rezultateve. Tërmetet e 21 shtatorit 
dhe 26 nëntorit çuan në humbjen e 
jetës së 51 bashkëqytetarëve, lanë pa 
strehë mijëra të tjerë dhe u pasuan 
nga një valë e gjerë solidariteti prej 
shqiptarëve brenda e jashtë vendit 
në ndihmë të familjeve të prekura 
më rëndë nga tërmeti. Përpjekjet për 
thellimin e bashkëpunimit mes vendeve 
të Ballkanit Perëndimor vazhduan, 
ndërkohë që aspiratat e Shqipërisë 
dhe të Maqedonisë së Veriut për 
hapjen e negociatave për anëtarësi në 
Bashkimin Europian, si dhe nevoja e 
qytetarëve të Kosovës për të lëvizur 
pa viza në zonën Shengen u përballën 
me skepticizmin e disa vendeve 
anëtare të Bashkimit Europian. 
Demokracia vazhdoi të humbasë 
terren në shumë vende të botës, duke 
përfshirë edhe disa vende anëtare 
të Bashkimit Europian, ndërkohë që 
ndryshimet klimaterike vazhduan 
të përkeqësohen dhe mbizotëruan 
debatet publike ndërkombëtare. 

Në një kontekst të tillë politik, 
ekonomik e shoqëror, ndihet gjithnjë 
e më fort nevoja për angazhim të 
gjerë qytetar dhe për një rol aktiv e 
efektiv të shoqërisë civile në adresimin 
e sfidave dhe në shfrytëzimin e 
mundësive për ndryshim pozitiv që 
këto sfida krijojnë. Me këtë bindje 
e me përkushtimin ndaj misionit të 
tij si organizatë e shoqërisë civile, 
Instituti për Kontratën Shoqërore 
(SCI) ndërmori gjatë vitit 2019 një 
seri nismash të rëndësishme që 
kontribuojnë në forcimin e sundimit 
të ligjit, në zgjerimin e pjesëmarrjes 
qytetare në vendim-marrje, si dhe 
përfshirjen e perspektivës gjinore në 
media.  Gjatë këtij viti, SCI zgjeroi 
dukshëm rrjetin e organizatave 
partnere brenda dhe jashtë vendit, 
siguroi rritjen e ndjeshme të fondeve 
për realizmin e nismave të tij, dhe hodhi 
hapat e parë në ofrimin e shërbimeve 
dhe të ndihmës teknike për organizata 
të tjera të shoqërisë civile. Ndaj 
kemi kënaqësinë t’ju paraqesim këtu 
Raportin Vjetor për vitin 2019, i cili 
do t’ju ofrojë informacion të detajuar 
mbi të gjitha nismat e SCI gjatë këtij 
viti të suksesshëm për Institutin.

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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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Përmirësimi i Dhënies dhe Zbatimit të 
Dënimeve Alternative

Asnjë

Save the Children dhe CILSP me fonde të  BE

23,800 Euro

1 prill, 2018 – 30 prill, 2019

Në mars të vitit 2019, SCI përmbylli 
projektin “Përmirësimi i Dhënies dhe 
Zbatimit të Dënimeve Alternative”, i 
cili u financua nga programi “Angazhimi 
Qytetar për një Sistem Funksional të 
Gjyqësorit dhe Qasjen në Drejtësi në 
Shqipëri”, program me fonde të BE-së i 
zbatuar nga Save the Children dhe CILPS. 
Përmes këtij projekti, SCI kontribuoi në: 
(i) përmirësimin e shkallës dhe cilësisë 
së dënimeve alternative të dhëna nga 
gjykatat dhe monitoruar nga zyrat e 
Shërbimeve të Provës në Tropojë, Dibër, 
Krujë, Përmet, Pogradec, Sarandë dhe 
më gjerë; dhe (ii) rritjen e mundësive që 
shkelësve të herës së parë dhe me rrezik 
të ulët t’ju respektohen të drejtat, ata 
të riintegrohen në shoqëri dhe të bëjnë 

një jetë larg krimit, pasi të përfundojnë 
dënimin. Bazuar në: rishikimin e kornizës 
ligjore për dënimet alternative; gjetjet  
e  vlerësimit nga ekspertët e SCI të 
dënimeve alternative që janë dhënë gjatë 
vitit 2016 nga gjykatat në zonat ku u 
fokusua projekti; raportet e Shërbimit 
të Provës i paraqesin prokurorisë për 
rastet individuale të shkelësve që kryejnë 
dënime alternative; gjetjet e intervistave 
me aktorët kryesorë; dhe gjetjet e 
fokus-grupeve me shkelësit që vuajnë 
ose kanë përfunduar dënime alternative, 
SCI përgatiti Raportin mbi Dënimet 
Alternative. Ky raport përfshin: të dhëna 
sasiore për përqindjen e dënimeve 
alternative të dhëna nga gjykatat në  
zonat ku u fokusua projekti në krahasim 
me totalin e çështjeve penale të trajtuara 
nga këto gjykata  në  vitin 2016; analizën 
e cilësisë së vendimeve gjyqësore për 
vendimet alternative të dhëna nga këto 
gjykata; analizën e praktikave më të mira 
dhe shqetësimet  në  lidhje me zbatimin 
e dënimeve alternative; dhe rekomandime 
për përmirësimin e sasisë dhe cilësisë 
së vendimeve gjyqësore që japin dënime 
alternative, si dhe zbatimin  e këtyre 
dënimeve. Në prill të vitit 2019, SCI 
paraqiti gjetjet e raportit në një tryezë të 
rrumbullakët me përfaqësues të sistemit 
të drejtësisë në Shqipëri. Sugjerimet e 
pjesëmarrësve u reflektuan në raportin 
përfundimtar. Ky projekt nxori në pah disa 
çështje shumë të rëndësishme në lidhje me 
ligjin për Shërbimin e Provës dhe gjeneroi 
disa ide të reja se si shoqëria civile mund 
të kontribuojë më tej në këtë fushë.

Shteti i së Drejtës dhe 
Qeverisja e Mirë
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Qeverisja Komunitare: Sfidat e funksionimit 
të mekanizmave të pjesëmarrjes së 
qytetarëve në qarkun e Korçës

Gruaja në  Zhvillim, Korçë  

LevizAlbania, me fonde nga Zyra Zvicerane 
e Bashkëpunimit

40,000 CHF

1 gusht, 2018 – 30 prill, 2019
Në prill të vitit 2019, SCI nisi zbatimin  
e projektit: “Qeverisja Komunitare: 
Sfidat për Funksionimin e Mekanizmave 
të Pjesëmarrjes së Qytetarëve në 
Qarkun e Korçës”. Gjatë këtij projekti, 

SCI identifikoi Agjentët e mundshëm 
të Ndryshimit në të gjashtë bashkitë 
e qarkut Korçë dhe i trajnoi ata. SCI 
nënshkroi një marrëveshje mirëkuptimi  
me Këshillin e Qarkut Korçë për të 
lehtësuar komunikimin e Agjentëve të 
Ndryshimit me strukturat e qarkut 
dhe për sigurimin e qëndrueshmërisë 
së projektit. SCI ngriti edhe platformën 
http://agjentetendryshimit.com/, e cila 
tregon hartën e plotë të Agjentëve të 
Ndryshimit në të gjashtë bashkitë e 
qarkut Korçë. Agjentët e Ndryshimit 
janë qytetarë aktivë që shërbejnë si pikë 
qendrore në komunitetet ku  jetojnë, për 
të përcjellë problemet dhe sugjerimet e 
qytetarëve tek institucionet eqeverisjes 
vendore. Ata punojnë me këto 
institucione për t’i adresuar  problemet 
e qytetarëv, falë edhe një rrjeti funksional 
të aktorëve  vendorë  që  marrin   pjesë  
në  mënyrë  efektive   në mekanizmat 
e qeverisjes komunitare në qarkun e 
Korçës.
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Dënimet Alternative- Alternativë për një 
Jetë më të Mirë

Asnjë

Ambasada  e Mbretërisë së Hollandës në 
Shqipëri

98,600 Euro

1 shtator, 2019- 28 shkurt, 2021

Në  shtator  2019  SCI  filloi  zbatimin  
e projektit “Dënime Alternative - 
Alternativa për një Jetë më të Mirë”, 
i financuar nga programi “MATRA 
– Sundimi i Ligjit” i Ambasadës së 
Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri. 
SCI e ndërtoi punën për këtë projekt 
mbi arritjet e projektit   “Përmirësimi 
i Dhënies dhe Zbatimit të Dënimeve 
Alternative”, përmes të cilit SCI 
identifikoi disa shqetësime lidhur me 
zbatimin e kornizës ekzistuese ligjore 
të Shërbimit të Provës në Shqipëri. 
Projekti synon të përmirësojë dhënien 
dhe zbatimin e dënimeve alternative 
në Shqipëri duke hartuar një manual 
praktik për zbatimin e ligjit të Shërbimit 
të Provës dhe duke trajnuar  gjyqtarët 
e prokurorët (në bashkëpunim me 
Shkollën e Magjistraturës), avokatët (në 
bashkëpunim me Shkollën e Avokatisë), 
dhe punonjës të Shërbimit të Provës (në 
bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit 
të Provës). SCI do të punojë edhe për 
rritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve 
të qeverisjes vendore, të OJQ-ve, të 
punonjësve të policisë, etj., përmes 
organizimit të seminareve me ta në çdo 
qark. SCI do të përgatisë dhe do t’ju 
ofrojë të gjithë këtyre aktorëve një libër 
reference (manual) për zbatimin e ligjit 
mbi Shërbimin e Provës, dhe do t’i pajisë 
ata me njohuri dhe aftësi për ta zbatuar 
me efektivitet këtë kornizë ligjore.
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Fuqia e Vajzave të Ballkanit 

ArtPolis në  Kosovë , Këshilli Rinor Kom-
bëtar për Maqedoninë  e Veriut (NYCM), 
iAct në  Mal të  Zi, dhe Organizata për Pro-
movimin e Aktivizmit (OPA) në  Serbi

Fondi i Ballkanit Perëndimor

12,000 Euro

1 maj, 2018 – 28 shkurt, 2019

Në shkurt të vitit 2019, SCI organizoi në 
Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) 
në Tiranë ekspozitën me fotografi “Fuqia 
e Vajzave të Ballkanit”, e cila përmbylli 
aktivitetet e nismës rajonale të ndërmarrë 
nga pesë organizata partnere: SCI në 
Shqipëri; Këshilli Kombëtar i Rinisë i 
Maqedonisë së Veriut (NYCM); iACT në 
Mal të Zi; Organizata për Promovimin e 
Aktivizmit (OPA) në Serbi; dhe Qendra 
Artpolis - Arti dhe Komuniteti nga 
Kosova. Ekspozita u ndoq nga më shumë 
se 150 njerëz të ftuar dhe qëndroi e hapur 
deri në fund të shkurtit 2019. Ekspozita 
u mbyll me ndarjen e çmimeve për fotot 
më të mira. Pas saj vajzat pjesëmarrëse në 
ekspozitë ndoqën një klasë mjeshtërie me 
artisten e njohur shqiptaro-britanike Lala 
Meredith Vula, e cila shërbeu si drejtuese 
artistike e të gjithë projektit. SCI prodhoi 
500 kalendarë për vitin 2019 me fotot më 
të mira nga vajzat pjesëmarrëse. SCI dhe 
partnerët e tjerë të projektit i shpërndanë 
këta kalendarë në vendet përkatëse.

Angazhimi Qytetar
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Nën të Njëtin Zë

Asnjë

East-West Management Institute (EWMI)

32,705 USD

korrik 2019- shkurt 2020

SCI prodhoi 10 podkaste në një seri 
me titull “Nën të Njëjtin Zë”, të cilat 
u shpërndanë përmes radios dhe 
platformave në internet, duke përfshirë 
Radio Tiranën dhe faqen në internet e në 
Facebook të SCI-së. Podkastet foksuohen 
në marrëdhëniet mes burrave dhe grave  
në Shqipëri, bazuar në histori të jetës reale. 
Ato rrëfejnë histori të bashkëpunimit mes 
burrave dhe grave në jetën profesionale 
dhe personale si shembuj të mirë për t’u 
ndjekur në përpjekjet për një shoqëri 
më të drejtë dhe më të barabartë. Këto 
seri podkastesh adresojnë, po ashtu, 
stereotipe të fshehura gjinore lidhur me 
konceptin e familjes dhe të raportit mes 
jetës profesionale dhe asaj personale. 
Projekti u financua nga EWMI me fonde 
të Ambasadës së Britanisë së Madhe në 
Shqipëri.
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Udhërrëfyesit e Rinj

Asnjë

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 
(AMSHC)

2.400.000 ALL

15 shator, 2019- 15 maj, 2020

Në shtator 2019, SCI nisi zbatimin e 
projektit “Udhërrëfyesit e Rinj”, në 
7 bashki të qarkut të Gjirokastrës. 
Projekti do të kontribuojë në pasurimin 
e burimeve turistike të Gjirokastrës 
përmes angazhimit të të rinjve. SCI 
përzgjodhi 25 të rinj dhe të reja, të cilët 
do t’i trajnojë që të shërbejnë si guida 
turistike vullnetare (Udhërrëfyesit e 
Rinj) në bashkitë apo fshatrat ku jetojnë. 
Gjatë periudhës tetor – dhjetor 2019, 
SCI përgatit një inventar të burimeve 
turistike të qarkut të Gjirokastrës dhe, 
bazuar mbi këto materiale, përgatiti dy 
itinerare të reja turistike - destinacionet 
rreth qendrës arkeologjike të Antigonesë 
dhe atraksione turistike rrotull 
fshatit Peshtan. SCI do t’i promovojë 
Udhërrëfyesit e Rinj duke shpërndarë 
informacionin e tyre në të gjitha hotelet, 
restorantet dhe pikat e tjera turistike në 
qarkun e Gjirokastrës.
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

NE

Asnjë

GIZ Albania

5.237.500 ALL

30 shtator, 2019- 1 shtator, 2020

SCI do të kontribuojë për të krijuar 
një mjedis më të favorshëm për nismat 
rinore në Shqipëri, sidomos të nismave 
të të rinjve që i përkasin komuniteteve 
në nevojë apo të margjinalizuara, 
përmes fuqisë së modeleve pozitive dhe 
të nismave të drejtuara nga të rinjtë. 
Projekti do të zbatohet në qarqet e 
Tiranës, Korçës, Gjirokastrës, Fierit dhe 
Durrësit. SCI do të punojë për pajisjen e 
të rinjve me aftësi praktike që i ndihmojnë 
ata të jetojnë një jetë të pavarur. SCI 
do të prodhojë 10 video-mesazhe 
nga përfaqësuesit e komuniteteve në 
nevojë apo të margjinalizuar – të varfër, 
emigrantë të kthyer, viktima të dhunës, 
persona LGBTI, etj. -, si një mënyrë për t’i 
motivuar të rinjtë duke ju rrëfyer histori 
suksesi nga persona që vijnë nga i njëjti 
komunitet. 
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Projekti

Partner

Donator

Buxheti

Kohëzgjatja

Të Rinjtë në Bujqësi

Asnjë

GIZ Albania

5.709.100 ALL

1 nëntor, 2019- 30 korrik, 2020

SCI do ta zbatojë projektin “Të Rinjtë   në 
Bujqësi” në  Tiranë,  Shijak dhe Lushnje. 
Ky projekt do të kontribuojë në rritjen 
e përfshirjes së të rinjve dhe të rejave 
në sektorin e bujqësisë duke i pajisur ata 
me aftësitë që ju duhen për të hyrë në 
tregun e punës në bujqësi. 50 të rinj e të 
reja që do të përzgjidhen nga SCI, do të 
përfitojnë një sërë aftësish dhe njohurish 
që mund t’i ndihmojnë të punësohen 
apo të vetëpunësohen. SCI do t’ju ofrojë 
këtyre të rinjve e të rejave trajnim edhe 
për mënyrën e krijimit të një biznesi të 
ri  në bujqësi. 20 prej tyre do të kryejnë 
një praktike njëmujore pranë bizneseve 
bujqësore, një mundësi kjo për të parë nga 
afër si funksionon një biznes në bujqësi, 
si dhe për të marrë këshilla praktike si të 
përfshihen në biznesin e bujqësisë si të 
punësuar ose të fillojnë biznesin e tyre.

Zhvillimi i Qendrueshëm
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Aktivitete të Tjera

Gjatë disa muajve, SCI i ofroi ndihmë 
teknike Qendrës Psiko-sociale “Vatra” 
me qendër në Vlorë në organizimin e 
festës së 20-vjetorit të organizatës. Ky  
aktivitet  u  zhvillua në 20 nëntor 2019 me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të niveleve 
të larta nga institucionet e qeverisjes 
qendrore dhe vendore, përfaqësuesit  
e  ambasadave të huaja, OJQ-të lokale, 
kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Në 18 – 22 shtator 2019, SCI e paraqiti 
ekspozitën “Fuqia e Vajzave të Ballkanit“ 
në Seanema Film Festival në Ulqin, Mali 
i Zi.

Në tetor 2019, SCI kontribuoi në 
organizimin e KazanFest në Këlcyrë, 
qarku Gjirokastër, një aktivitet i drejtuar 
nga  Fondacioni ISO, artisti i njohur 
Boiken Lako dhe agroturizmi Ferma 
Albanik. Gjatë dy ditëve, vizitorët në 
këtë festival muzikor e kulturor shijuan  
prodhime ushqimore tradicionale bio 
të Këlcyrës e Përmetit dhe ndoqën 
koncerte nga grupe të muzikës moderne 
nga Tirana e grupe të muzikës popullore 
nga Përmeti. Ky festival shërbeu edhe për 
të promovuar zonat rrotull Këlcyrës si 
destinacion turistik.

Në prill 2019, Drejtorja Ekzekutive e 
SCI, znj. Olda Ceta ndihmoi në ngritjen 
e kapaciteteve të Bashkisë së Përmetit 
dhe Tepelenës si pjesë e Programit të 
Transparencës në Qeversisjen Lokale, të 
zbatuar nga ANTTARC.
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Në tetor 2019,  SCI u çertifikua nga misioni 
i Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar 
(USAID) në Shqipëri për pjesëmarrjen 
në programin e asistencës për zhvillimin 
e kapaciteteve të Projektit të Zhvillimit 
Qytetar dhe Bashkëpunimit në Shqipëri 
(ACDC), të financuar nga USAID/
Shqipëri dhe zbatuar nga ANTTARC. 
Gjatë vitit 2019, ekspertët e ACDC 
ndihmuan SCI për të hartuar Planin e 
parë Strategjik, si dhe disa dokumenta të 

tjerë për menaxhimin e organizatës.

Gjatë vitit 2019, Koordinatorja e 
Projekteve të SCI, znj. Dea Miloti, mori 
pjesë në Programin e Akademisë së 
OJF-ve të organizuar nga Partnerët 
Shqipëri. Ky program ndihmon në rritjen 
e aftësive dhe zhvillimin profesional të 
drejtuesve të OJF-ve shqiptare për të 
krijuar organizata efektive që i shërbejnë 
publikut dhe palëve të interesuara.

Zhvillimi Organizativ
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Të dhëna për punën e SCI gjatë vitit 2019
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Financat

Buxheti për 2019

Zhvillimi i Qendrueshëm

Aktivitete të tjera

340,000 USD

31%

29%

14%

26%

Angazhimi Qytetar

Qeverisja e Mirë



Raport
Vjetor

2019


