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Fjala e Kryetarit të Bashkisë Tiranë 

Kryeqyteti vitet e fundit po përballet me një  fluks të madh të migrantëve të të 

gjitha kategorive, lëvizjeve migratore të brendshme, të të rikthyerve nga 

emigracioni të cilët preferojnë Tiranën për t’u vendosur pas kthimit, të huajve 

të rregullt dhe të parregullt, si dhe të refugjatëve të ardhur nga zonat e 

konfliktit si një fenomen i ri që është shfaqur së fundmi. Bashkia e Tiranës 

duhet të jetë gati për ta menaxhuar këtë realitet në mënyrë efektive, 

veçanërisht në adresimin e nevojave prioritare dhe ofrimin e ndihmës dhe 

shërbimeve për të gjitha kategoritë e migrantëve dhe në veçanti grupeve më të 

rriskuara, siç janë gratë dhe fëmijët. Diaspora nga ana tjetër konsiderohet një 

vlerë e shtuar për shoqërinë tonë duke patur një ndikim direkt dhe indirekt në 

fusha të tilla si: sipërmarrja, lidhjet tregtare, investimet, remitancat, qarkullimi i 

aftësive, shkëmbimi i përvojave dhe forcimi i bashkëpunimit me të do të 

sigurojë gjithashtu dhe trashëgiminë e vlerave kulturore dhe historike në 

brezat e ardhshëm. 

Shqipëria është një nga vendet që ka vendosur Axhendën 2030 si pjesë të 

prioriteteve të saj kombëtare, si edhe ka mirëpritur Marrëveshjen Globale mbi 

Migracionin dhe objektivat e saj. Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm 

 

 

 

dhe Objektivat e  Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) e kanë konfirmuar 

migracionin si një prioritet të rëndësishëm global  i cili, nëse qeveriset siç 

duhet, mund të sjellë përfitime pozitive për migrantët dhe familjet e tyre, 

shoqëritë pritëse dhe dërguese dhe vendet në përgjithësi. 

Nisur nga kompetencat e reja që morrën qeveritë vendore (Ligji Nr. 38/2019) 

atë të Migracionit dhe Diasporës, si dhe  për të arritur synimin që të 

shfrytëzohet potenciali i jashtëzakonshëm i diasporës dhe migrantëve 

shqiptarë në funksion të zhvillimit të mëtejshëm socio-ekonomik të qytetit të 

Tiranës, si dhe për të garantuar një mjedis të sigurt për ri-integrimin e 

qendrueshëm ekonomik dhe social të migrantëve duke respektuar, mbrojtur 

dhe përmbushur të drejtat e tyre njerëzor,  kemi hartuar dhe po ju paraqesim 

Planin Lokal të Veprimit për Migracionin dhe Diasporën 2022-20226. 

Implementimi me sukses i masave të identifikuara nga ky plan do të ndikojë 

ndjeshëm në zhvillimin e qendrueshëm e të mëtejshëm ekonomiko-social të 

qytetit të Tiranës si një prej prioriteteve të Bashkisë Tiranë për vitet në vijim, 

duke u mbështetur në potencialin e jashtëzakonshëm e të pashfrytëzuar që 

migrantët apo diaspora shqiptare kanë për të kontribuar për arritjen e këtyre 

masave. 

Dëshiroj të falenderoj GIZ GmbH (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar) në Shqipëri që bashkëpunuan me ne në hartimin e këtij Plani, 

dhe me shpresën që të punojmë së bashku në të ardhmen për t'i përkthyer 

këto masa dhe projekte përmes një angazhimi konkret dhe të prekshëm, në 

funksion të riintegrimit të qendrueshëm të migrantëve dhe bashkëpunimit 

frytdhënës me diasporën. 

 

       Erion Veliaj 

           Kryetar i Bashkisë Tiranë 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizioni 
Garantimi i një mjedisi të sigurt për ri-integrimin e 

qendrueshëm ekonomik dhe social të migrantëve 

duke respektuar, mbrojtur dhe përmbushur të 

drejtat e tyre njerëzore dhe në të njëjtën kohë të 

krijojë kushte të favorshme që i mundëson 

diasporës përmes kapaciteteve të tyre njerëzore, 

ekonomike dhe sociale të pasurojë shoqërinë tonë, 

për të kontribuar në zhvillimin e qendrueshëm në 

nivel lokal. 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
Plani Lokal i Veprimit për Migracionin dhe Diasporën (PLVMD)2022 - 
2026 prezanton vizionin tonë dhe një set konkret masash për trajtimin 
e sfidave aktuale që lidhen me fushën e migracionit dhe diasporës si 
dhe për të garantuar përmbushjen e projekteve prioritare për 
integrimin e migracionit dhe diasporës në të gjitha aspektet sociale 
dhe ekonomike në territorin e Bashkisë Tiranë (BT). 
 
PLVMD-ja synon hartimin e një platforme me objektiva strategjike dhe 
masa të zbërthyera në projekte konkrete që do të hedhin bazat e 
sistemeve informuese dhe bashkërenduese mbi migracionin dhe 
diasporën duke garantuar, ri-integrim të qendrueshëm dhe 
bashkëpunim frytdhënës me diasporën. 
 
Ky dokument mbështetet në disa analiza të thella paraprake të kuadrit 
ligjor, në harmonizimin e objektivave me kuadrin strategjik qendror 
dhe vendor, në hartëzimin e aktorëve të interesit kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë në fushën e migracionit dhe diasporës. Analizat dhe 
vlerësimet kanë evidentuar disa sfida të cilat kërkojnë zgjidhje në 5-
vitet e ardhshmë, të cilat bazuar tek tipologjia grupohen në: 
 
Strukturore dhe funksionale që lidhen me fuqizmin e strukturave për 
diasporën dhe migracionin,  mekanizmave të tjera mbështetëse në 
nivel vendor si dhe me rritjen e kapaciteteve të stafeve në fushën e 
migracionit dhe diasporës, të stafeve të strukturave vendore për 
evidentimin e problemeve dhe krijimin e mekanizmave të duhur për të 
mbështetur këto komunitete. 

Ndërinstitucionale që lidhen me ngritjen e rrjeteve të komunikimit 
mes institucioneve dhe aktorëve të përfshirë në çështjet e migracionit 
si dhe me koordinimin dhe bashkërendimin e agjendave mes BT, 
institucioneve qendrore dhe aktorëve të tjerë kombëtarë dhe 
ndërkombëtare  në fushën e Migracionit dhe Diasporës (MD).  

Strategjike dhe studimore lidhen kryesisht me integrimin e 
migracionit dhe diasporës si pjesë përbërëse e dokumenteve  

 

strategjike dhe sektoriale të Bashkisë Tiranë, me ngritjen e një 
sistemi të prodhimit dhe shkëmbimit të informacionit mes 
institucioneve përgjegjëse për të dhënat në nivel vendor si dhe me 
hartimin e  manualeve dhe studimeve sektoriale për kategori të 
ndryshme migratore. 

Informuese dhe Ndërgjegjësuese që lidhen kryesisht me 
intesifikimin e projektet që kanë në fokus promovimin, informimin 
dhe ndërgjegjësimin e komuniteteve të migracionit dhe diasporës 
lidhur me politikat dhe shërbimet e qeverisë qendrore dhe vendore 
në këtë fushë.  

Fushatat ndërgjegjësiese rreth migrimit të rregullt, marrja e 
nënshtetësisë shqiptare nga të huajt, si dhe paketat informative 
lidhur me institucionet që ofrojnë mbështetje dhe shërbime për 
kategori të veçanta të migrantëve dhe diasporës në tërësi do të jenë 
në fokus të punës së përbashkët mes institucioneve qeveritare dhe 
organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat duhet të 
përputhin objektivat për migracionin në të gjitha nivelet qeverisëse 
me objektivat e tyre të punës sipas fushave të veprimtarisë së tyre.  

Përfshirje më e gjerë e grupeve migratore rinore në të gjithë këtë 
proces është shumë e rëndësishme për të përmirësuar dialogun me 
grupet e të rinjve, si pjesa e shoqërisë me efektet më të larta të 
impaktit socio-ekonomik.   

Duke ndjekur sfidat prioritare të përmendura më sipër, janë 
vendosur 5 objektiva strategjike  

1. Fuqizimi dhe funksionimi i strukturave vendore për Migracionin 

dhe Diasporën. 

2. Përmbushja e funksioneve për Migracionin dhe Diasporën sipas 

kuadrit ligjor. 

3. Ngritja e sistemit të të dhënave, vlerësimit të nevojave dhe 

referimit  të të Rikthyerve nga grupet vulnerabël. 

4. Ri-Integrimi i qendrueshëm social dhe ekonomik i Migrantëve. 

5. Fuqizimi i rolit të Diasporës Shqiptare dhe forcimi i bashkëpunimit 

në zhvillimin social dhe ekonomik  lokal. 



AKRONIME  

PLVMD                      Plani Lokal i Veprimit për Migracionin dhe Diasporën                    
MD                             Migracioni dhe Diaspora 
BT                               Bashkia Tiranë 
GIZ (GmbH)               Shoqëria Gjermane për Bashkëpuinim Ndërkombëtar  
PMD                           Programi për Migracionin dhe Diasporën 
GCM                           Pakti Global për Migracionin e Sigurt, të Organizuar e të 
                                    Rregullt 
NJQV                          Njësitë e Qeverisjes Vendore 
IOM                            Zyra e Organizatës Ndërkomëtare për Migracionin 
INSTAT                       Instituti i Statistikave të Shqipërisë 
NJA                             Njësitë Administrative 
CDI                              Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim 
UNHCR                       United Nations High Commisioner  for Refugees 
CeSPI                          Organizatë Italiane 
KRK                             Kongresi Rinor Kombëtar 
OP                               Objektivat e Përgjithshëm 
PBA                             Programi Buxhetor Afatmesëm 
QRM                           Qendra për Ri-integrimin e Migrantëve 
DPMK                         Drejtoria e Përgjithshme e Mediave dhe Komunikimit   
DAP                             Departamenti i Administratës Publike 
BE                                Bashkimi Evropian 
OP                               Objektivat e Përgjithshëm 
KB                                Këshilli Bashkiak 
SMD                            Strukturat për Migracionin dhe Diasporën 
DPBNJ                         Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore 
DPJAL                          Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licencimit 
DJ                                 Drejtoria Juridike 
DPPQ                           Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit 
ASPA                            Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
OSHC                           Organizata të Shoqërisë Civile 
DPSHS                         Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale 
DPIPSZHE                    Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Stategjik 
                                     dhe Zhvillimit Ekonomik 
DPTIIDH                      Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit 
                                      Inovacionit dhe të Dhënave 
IQD                               Institucionet Qendrore për Diasporën 
DZHEU                         Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Urban dhe Migracionit 
DZHER                          Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural 
DSHM                           Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse 
ZR                                  Zyra Rajonale 

AN                         Agjenci Ndërkombëtare 
TIA                         Tirana International Airport 
KRD                       Këshilli Rinor i Diasporës 
SM                         Sportelet e Migracionit 
SIQ                         Sektori i Informimit me Qytetarët 
UNDP                    United Nations Development Programme 
MB                         Ministria e Brendshme 
PK                           Policia Kufitare 
NJVRN                    Njësia e Vlerësimit, Referimit të Nevojave 
GJC                         Gjendja Civile 
ZRP                         Zyra Rajonale e Punësimit 
DDH                       Drejtoria e të Dhënave  
AKPA                      Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe e Aftësive 
KD                           Komunitetet e Diasporës 
DNP                        Drejtoria e Nxitjes së Punësimit 
ZK                            Zyra e Karrierës 
CFW                        Cash for Work 
AIDA                        Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve 
DHT                         Dhoma e Tregtisë 
DZLEIHD                 Drejtoria e Zonës së Lirë Ekonomike, Investimeve të Huaja  
                                 dhe Diasporës 
DPMJP                    Drejtoria e Përgjithshme për Marrdhënien me Publikun dhe 
                                 Jashtë 
DPPP                       Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike  
DPPB                       Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të Buxhetit 
AZR                          Agjentët Zbatues dhe Raportues 
AM                          Agjenti Monitorues



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. HYRJA DHE QËLLIMI 



 

I. HYRJA DHE QËLLIMI 
 

1.1 Hyrja 

Vizioni i BT nëpërmjet këtij dokumenti është garantimi i një mjedisi të 

sigurt për ri-integrimin e qendrueshëm ekonomik dhe social të 

migrantëve duke respektuar, mbrojtur dhe përmbushur të drejtat e 

tyre njerëzore dhe në të njëjtën kohë të krijojë kushte të favorshme 

për diasporën që përmes kapaciteteve të tyre njerëzore, ekonomike 

dhe sociale të pasurojë shoqërinë tonë dhe të kontribojnë në 

zhvillimin e qendrueshëm në nivel lokal. 

Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ GmbH) në 

Shqipëri në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të qeverisë 

gjermane, në veçanti mbështetur në Paktin Global për Migracionin e 

Sigurt, të Organizuar e të Rregullt (GCM) dhe Agjendën 2030 për 

Zhvillim të Qëndrueshëm, aktualisht po zbaton në Shqipëri Programin 

"Migracioni & Diaspora" (PMD), i financuar nga Ministria Federale 

Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. 

Një nga fushat në të cilat operon PMD është qeverisja e migracionit 

dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët e saj, ndër ta dhe 

Bashkia Tiranë, PMD është duke implementuar projektin “Diaspora 

dhe migrantët të angazhuar në funksion të zhvillimit ekonomik 

vendor”, përmes të cilit synohet që të shfrytëzohet potenciali i 

jashtëzakonshëm i diasporës dhe migrantëve shqiptarë në funksion 

të zhvillimit socio-ekonomik të komuniteteve lokale përmes një 

angazhimi konkret dhe të prekshëm të tyre. Në këtë kuadër BT 

nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me GIZ, me qëllim 

implementimin e këtij projekti. 

Kjo marrëveshje ka si qëllim zhvillimin e Planit Lokal të Veprimit për 

Migracionin dhe Diasporën (PLVMD) në përputhje me Strategjinë e  

 

Zhvillimit të Qëndrueshëm të Bashkisë Tiranë, si dhe të gjithë 

dokumentat strategjikë të hartuar në nivel vendor, për të arritur 

synimin që të shfrytëzohet potenciali i jashtëzakonshëm i diasporës 

dhe migrantëve shqiptarë në funksion të një zhvillimi të mëtejshëm 

socio-ekonomik të BT, i cili të ketë karakter të qëndrueshëm dhe 

gjithëpërfshirës. 

1.2 Qëllimi i PLVMD-së 

Qëllimi i Planit Vendor të Veprimit për Migracionin dhe Diasporën 

2022 – 2026 është hartimi i një platforme me objektiva strategjike 

dhe masa të zbërthyera në projekte konkrete që do të hedhin bazat e 

sistemeve informuese dhe bashkërenduese, mbi migracionin dhe 

diasporën duke garantuar, riintegrim të qendrueshëm dhe 

bashkëpunim frytdhënës me diasporën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Parimet Bazë për Procesin 

Parimet të cilat do të udhëheqin procesin e hartimit të Planit Lokal të 

Veprimit pë Migracionin dhe Diasporën 2022–2026, janë edhe 

parimet mbi të cilat BT mbështet çdo proces administrativ, përmbush 

çdo funksion dhe së bashku me qytetarët synon të ndërtojë të 

ardhmen e kryeqytetit. Më konkretisht këto parime konsistojnë në: 

Zhvillimi i qendrueshëm: Ky parim ka udhëhequr gjithë procesin e 

hartimit të dokumentave strategjike në Bashkinë e Tiranës dhe 

udhëheq njëherazi gjithë dokumentat strategjike kombëtare, 

rajonale dhe ndërkombëtare. Pra është e rëndësishme që shfrytëzimi 

i burimeve të bëhet në një mënyrë sa më të balancuar dhe nëpërmjet 

një planifikimi të integruar për të arritur zhvillim ekonomik dhe social 

që garanton qendrueshmëri në kohë dhe jetëgjatësi. 

Subsidiariteti: PLVMD është hartuar duke pasur parasysh parimin që 

ushtrimi i përgjegjësive publike duhet në mënyrë të përgjithshme, 

t’iu takojë më tepër autoriteteve të cilat janë më pranë qytetarëve ku 

dhe impakti është më i madh. 

Bashkërendimi: Hartimi i këtij plani në përputhje të plotë me kuadrin 

strategjik qendror dhe vendor do të garantojë një bashkërendim të 

veprimeve institucionale në fushën e migracionit dhe diasporës. Në 

këtë proces linja kryesore ishte promovimi i formave të ndryshme të 

bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, komunitetit të diasporës dhe 

migrantëve për të garantuar qendrueshmëri dhe zhvillim social 

ekonomik. 

Llogaridhënia dhe Transparenca: Objektivat, masat dhe projektet e 

përcaktuara në këtë plan janë të shoqëruara më indikatorë të 

mirëpërcaktuar dhe me kostot përkatëse që garantojnë një proces  

 

matjesh dhe monitorimi të saktë për të siguruar përmbushjen e 

objektivave të këtij dokumenti. 

Gjithëpërfshirja: Ky dokument ka në fokus kryesor filozofinë e 

gjithëpërfshirjes. Kjo filozofi zbatohet në dy drejtime: 

✓ Së pari siguron gjithëpërfshirjen e të gjithë aktorëvë, 

institucioneve shtetërore në nivel kombëtar dhe vendor, 

organizmave kombëtare dhe ndërkombëtare që operojnë në 

fushën e migracionit dhe diasporës. 

✓ Së dyti siguron marrjen në konsideratë të përgjegjësive ndaj 

çështjeve gjinore, ndjeshmërinë ndaj fëmijëve, të drejtat e 

njeriut, grupet e margjinalizuara dhe krijimin e mundësive të 

barabarta. 

Fleksibiliteti: Duke marrë në konsideratë reformat e shumta që 

Qeveria Shqiptare ka ndërmarrë gjatë pesë viteve të fundit dhe 

ndryshimet thelbësore që kanë prekur funksionet dhe kompetencat e 

Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV), ky plan është hartuar në 

mënyrë të tillë që të lejojë hapësirat e nevojshme për t’iu përshtatur 

kontekstit politik ende në ndryshim e sipër. Kjo do të thotë se gjatë 

përcaktimit të objektivave dhe projekteve janë marrë parasysh disa 

skenarë zhvillimi për të arritur përmbushjen më optimale të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Procesi i Hartimit të PLVMD-së 

Për hartimin e Planit Lokal të Veprimit për Migracionin dhe Diasporën 

2022–2026. u ndërthurën metodologji të standartizuara nga 

institucionet shtetërore, organizma kombëtarë dhe teknika specifike  

 

 

 

nga ekspertiza e kontraktuar për këtë qëllim. Procesi i hartimit të 

PLVMD kaloi nëpër tre faza: 

Faza përgatitore (Faza 1). Përgjatë kësaj faze u prodhuan analiza 

ligjore dhe strategjike, u realizua hartëzimi i aktorëve sipas 

potencialit dhe lidhjes direkte ose indirekte me procesin, rishikimi i 

kuadrit ligjor dhe strategjik në nivel kombëtar dhe vendor. Kjo fazë 

krijoi një tablo të plotë të situatës aktuale institucionale dhe kuadrit 

ligjor dhe strategjik mbi migracionin dhe diasporën.  

Faza e zhvillimit (Faza 2). Në këta fazë u  realizuan takime me aktorët 

e ngushtë të cilët kanë ndikim direkt në procesin e hartimit, u krye 

analiza e situatës aktuale të migracionit dhe diasporës në nivel makro 

dhe mikro dhe u përcaktuan objektivat dhe projektet e PLVMD. Në 

këtë fazë u përdorën disa metodologji për përcaktimin e indikatorëve 

dhe rezultateve të synuara, si dhe u kostuan aktivitetet e përcaktuara 

në plan. Pas përfundimit të draftit të parë të PLVMD të gjithë 

aktorëve të përfshirë në këtë proces iu dërgua dokumenti për 

rishikime dhe komente. 

Faza përfundimtare (Faza 3). Pas draftit të parë të PLVMD u zhvilluan 

intervistat me aktorët bazuar në pyetësorin e hartuar me qëllim 

vlerësimin paraprak të masave dhe projekteve të parashikuara në 

dokument si dhe marrja e një opinioni të përgjithshëm lidhur me 

objektivat e PLVMD. Analiza e të dhënave të përftuara nga pyetësori 

dhe së bashku me komentet e dërguara nga aktorët u reflektuan tek 

drafti përfundimtar i PLVMD.  

Në këtë fazë u hartua edhe plani i monitorimit dhe vlerësimit si një 

kapitull më vete, sipas medologjive të unifikuara nga institucionet 

shtetërore dhe standardet ndërkombëtare. Drafti final do të 

dërgohet zyrtarisht pranë Bashkisë Tiranë për miratim dhe zbatim 

sipas procedurave administrative të saj. 



 

MATRICA E PROCESIT TË HARTIMIT TË PLVMD 

FAZAT   HAPAT PËRSHKRIMI 

FA
ZA

 P
ËR

G
A

TI
TO

R
E 

1 Rishikimi i literaturës 

Njohja me analiza dhe studime të realizuara mbi fushën e Migracionit dhe Diasporës nga 
institucione, organizma ndërkombëtare dhe kombëtare. Njohja me aktet ligjore dhe nënligjore 
të miratuara nga qeveria shqiptare dhe kuadrin rregullator vendor mbi të cilat përmbush 
funksionet Bashkia e Tiranës. Analiza të dokumentave strategjike të prodhuara në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe me raporte statistikore të hartuara nga institucione zyrtare 
në fushën e migracionit dhe diasporës. 

2  Identifikimi dhe hartëzimi I aktorëve 

Identifikimi i të gjithë aktorëve që operojnë direkt ose indirekt në fushën e migracionit dhe 
diasporës si dhe i aktorëve që mbështesin apo realizojnë kërkime në këtë fushë. Analiza e 
misionit të secilit prej aktorëve dhe kontributitit të mundshëm të tyre përgjatë procesit të të 
hartimit të PLVMD. Hartëzimi i aktorëve me të cilët u bashkëpunua ngushtë gjatë procesit të 
hartimit dhe zbatimit të këtij plani si dhe dizenjinimi i diagramës shpjeguese. 

3 Analiza e kuadrit ligjor 

Njohja dhe identifikimi i neneve përkatëse të të gjithë kuadrit ligjor mbi të cilin operojnë 
institucionet qendrore dhe vendore në fushën e migracionit dhe diasporës. Në konsideratë u 
morën edhe akte ligjore dhe nënligjore të cilat kanë lidhje indirekte me procesin e hartimit të 
PLVMD pasi këto akte shërbejnë për të rregulluar procese dhe programe sektoriale ku 
përfshihen kategori të caktuara të migracionit dhe diasporës. 

4 
Analiza e kuadrit strategjik kombëtar 
dhe vendor 

Analiza e dokumentave strategjike si strategji afatmesme dhe plane veprimi si në nivel 
kombëtar dhe vendor. Strategjitë sektoriale janë dokumenta të rendësishëm në të gjithë 
institucionet pasi në to përcaktohen objektivat dhe prioritetet e fushave të ndryshme si dhe 
lidhja që kanë me migracionin dhe diasporën, gjithashtu edhe planet e veprimit kanë projekte 
dhe aktivitete të cilat zbatohen në fushën e migracionit apo diasporës. Analiza e këtij kuadri 
shërbeu si bazë për procesin e hartimit të PLVMD pasi edhe ky plan duhet të ishte në 
bashkërendim të plotë të gjithë kuadrin ligjor dhe strategjik si në nivel kombëtar ashtu edhe në 
nivel lokal. 

5 Praktikat e mira 
Analiza e praktikave të mira përfshiu shembuj të suksesshme të përdora më parë në Shqipëri 
apo jashtë kufijve të saj në fushën e migracionit dhe diasporës. Këto praktika sollën modele të 
ndryshme të programeve skemave apo projekteve të cilat janë zbatuar për të zgjidhur probleme 
apo çështje kombëtare dhe ndërkombëtare të migrantëve dhe komunitetit të diasporës.  

6 Kufizimet 

Gjatë hartimit të dokumentave strategjike si PLVMD, kur janë të përfshirë tipologji të ndryshme 
institucionesh dhe aktorësh u vlerësuan kufizimet e ndryshme që mund të sjellin vonesa apo 
ndryshime në planin e punës së hartuar dhe që mund të kishin efekte të ndjeshme në procesin e 
hartimit të këtij dokumenti. 



FA
ZA

 E
 Z

H
V

IL
LI

M
IT

 
1 Takime me bashkëpunëtorët 

Bazuar në hartëzimin e aktorëve u përzgjodhën bashkëpunëtorët më të ngushtë me të cilët do 
të punohet do të shkëmbehet informacioni përgjatë gjithë procesit të hartimit të PLVMD. 
Takimet e para patën si qëllim preznatimin e nismës së përbashkët të Bashkisë Tiranë dhe GIZ 
për hartimin e PLVMD si dhe u diskutuan mundësitë dhe fushat ku do të bashkëpunohet në të 
ardhmen. Më pas sipas specifikave të çdo aktori të përfshirë në këtë proces u realizuan takime 
edhe përgjatë hapave apo fazave të tjera. 

2 
Draftimi i Objektivave dhe 
Projekteve 

Ky proces u zhvillua bazuar në analizat e realizuara gjatë fazës përgatitore si dhe u mbështet 
mjaft në analizën e situatës aktuale të migracionit në nivel vendor. Bazuar në këto analiza u 
draftuan objektivat që do të jenë prioritetetet e Bashkisë Tiranë për 5-vjecarin e ardhshëm. Këto 
objektiva u shoqëruan me projekte apo aktivitete konkrete të cilat do të mundësojnë 
përmbushjen e tyre. Për çdo projekt është përcaktuar kohëzgjatja, kostoja përkatëse si dhe 
struktura apo strukturat përgjegjëse për zbatimin e projektit. 

3 
Përcaktimi i indikatorëve dhe 
rezultateteve 

Për çdo projekt të përcaktuar në PLVMD janë evidentuar edhe indikatorët që do masin nivelin e 
zbatueshmërisë së tyre gjatë procesit të monitorimit të zbatimit dhe vlerësimit. Gjithashtu për 
çdo objektiv u përcaktuan edhe rezultatet e synuara. 

4 
Përfundimi i draftit të parë të 
PLVMD Ky draft u qarkullua në të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces për komente dhe sugjerime. 

FA
ZA

 
P

ËR
FU

N
D

IM
TA

R
E 

1 
Hartimi i pyetësorit dhe përpunimi i 
intervistave 

Pas dërgimit të draftit të parë të PLVMD, u hartua një pytësor për të marrë opinione dhe 
sugjerime nga të gjtihë aktorët e përfshirë në këtë proces mbi objektivat e planit, masat, 
projektet, indikatorët etj. Me përfundimin e këtij procesi informacioni i përpunuar u reflektua 
në dokumentin final të PLVMD-së. 

2 
Hartimi i Planit të monitorimit dhe 
Vlerësimit 

Plani i monitorimit dhe vlerësimit të PLVMD-së do t’u shërbejë strukturave vendore të Bashkisë 
Tiranë për të monitoruar zbatimim e masave e projekteve dhe përmbushjen e objektivave të 
këtij plani gjatë 5-vjecarit të ardhshëm. 

3 Finalizimi i PLVMD Me përfundimin e procesit të hartimit të PLVMD ky dokument u dorëzua zyrtarisht pranë 
Bashkisë Tiranë e cila do vijojë me procedurat e saj për miratimin dhe fillimin e zbatimit të tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KONTEKSTI AKTUAL 



II. KONTEKSTI  AKTUAL 
 

1.1 PËRKUFIZIME 

Migracioni është koncept shumë dimensional dhe për këtë arsye 

është shumë e rëndësishme që të jepen disa përkufizime mbi këtë 

koncept për të patur një qasje më të plotë mbi vizionin dhe 

objektivat strategjike që do të vendosë ky dokument për 5-vjeçarin e 

ardhshëm për Bashkinë e Tiranës. Përkufizimet më poshtë janë marrë 

nga fjalori I IOM për Migrimin. 

Migracion: Lëvizja e personave larg nga vendi i tyre i zakonshëm i 

vendbanimit, që mund të jetë brenda një shteti ose përtej kufirit 

kombëtar (IOM, Glossary on Migration, pg 137).  

Migrim i Brendshëm: Lëvizja e njerëzve brenda një shteti që përfshin 

krijimin e një vendbanimi të ri të përkohshëm ose të përhershëm. 

Migrim Ndërkombëtar: Lëvizja e personave larg vendbanimit të tyre 

të zakonshëm dhe përtej një kufiri kombëtar për në një vend ku nuk 

janë shtetas.  

Migrimi i kthimit: Në kontekstin e migrimit ndërkombëtar 

nënkuptohet si lëvizja e personave që kthehen në vendin e tyre të 

origjinës pasi janë larguar nga vendi i tyre i qëndrimit të zakonshëm 

dhe kalojnë një kufi ndërkombëtar. Në kontekstin e migrimit të 

brendshëm nënkuptohet si lëvizja e personave që kthehen në vendin 

e tyre të qëndrimit të zakonshëm pasi janë larguar prej tij. 

Migrant i kthyer: Sipas Ligjit nr. 9668/2006, nenit 2, një migrant i 

kthyer është një shtetas shqiptar i kthyer në Republikën e Shqipërisë, 

për tu larguar sërish ose jo, pasi ka kaluar së paku një vit jashtë 

territorit të Republikës sëShqipërisë. Tek ky përkufizim hyjnë 

refugjatët e riatdhesuar, në mënyrë vullnetare, ose jo, viktimat e 

trafikimit, fëmijët e pashoqëruar, të burgosurit e luftës dhe pjesëtarë 

të familjeve të tyre. Një migrant i kthyer është një shtetas shqiptar që 

është kthyer me dashje apo kundër vullntetit të tij nga vendi pritës 

për në Republikën e Shqipërisë, për shkak se nuk ka plotësuar 

dokumentacionin dhe kushtet e hyrjes, prezencës apo ka rezidencë 

të parregullt në vendin pritës, në përputhje me marrëveshjet e 

ripranimit, si edhe anëtarët e familjes së tij. 

Ri-integrimi: në kontekstin e migracionit të kthyer: Ri-integrimi në 

strukturat sociale të vendit të tij/saj të origjinës apo në vendbanimin 

e tij/saj të zakonshëm 

Refugjat:  Refugjatët janë persona të cilët janë jashtë vendit të tyre të 

origjinës për arsye të frikës së persekutimit, konfliktit, dhunës së 

përgjithshme ose rrethanave të tjera që kanë shqetësuar seriozisht 

rendin publik dhe si rezultat, kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare.  

Përkufizimi i refugjatëve mund të gjendet në Konventën e vitit 1951 

dhe instrumentat rajonale mbi refugjatët, si dhe Statutin e UNHCR. 

Migrimi i rregullt: Migrimi që bëhet përmes linjave të njohura dhe të 

autorizuara. 

Migrimi i parregullt: Është lëvizja që ndodh jashtë normave 

rregullatore të vendeve të origjinës, tranzitit dhe vendeve pritëse. 

Nuk ka ndonjë përkufizim të qartë apo të pranuar universalisht për 

migracionin e parregullt. Nga këndvështrimi i vendeve të 

destinacionit është hyrja, qëndrimi ose puna në një vend pa 

autorizimin e duhur ose dokumentet e kërkuara sipas rregullave të 

migracionit. Nga këndvështrimi i vendit dërgues, parregullsia shihet, 

për shembull, në rastet kur personi kalon kufirin ndërkombëtar pa 

pasaportë ose dokument udhëtimi të vlefshëm ose nuk i plotëson 

kërkesat administrative për largimin nga vendi i tij. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaspora, nënkupton zhvendosjen masive të grupeve të njerëzve nga 

vendi i tyre i origjinës në destinacione të tjera që u ofrojnë atyre 

kushtet materiale ose institucionale për të udhëhequr jetën e tyre 

dhe për t'u zhvilluar si individë. 

Shkaqet që krijojnë diasporën janë të ndryshme dhe mund të jenë 

për shkak të konflikteve fetare, etnike, shoqërore dhe politike, si dhe 

problemeve ekonomike.Të gjitha këto situata mund të çojnë një grup 

njerëzish të detyruar të lënë vendin e tyre të origjinës. 

Diaspora, gjithashtu, supozon idenë e shpërndarjes, që do të thotë se 

grupi njerëzor fillon të shpërbëhet në një numër të madh të vendeve 

ose rajoneve ku ata janë të mirëpritur. 

Diaspora përfshin:  

▪ komunitetet e hershme shqiptare në botë;  

▪ çdo person, i cili është lindur në Shqipëri dhe jeton jashtë 

kufijve të saj;  

▪ çdo person që gëzon origjinë shqiptare, i cili ka lindur jashtë 

kufijve të Shqipërisë, mban lidhje gjuhësore, kulturore e të 

traditës në vazhdimësi dhe që ka dëshirë të ruajë lidhjet me 

Shqipërinë. 

Diaspora e vjetër përbëhet nga emigrantë që kanë emigruar para 

vitit 1944, të cilët konsiderohen diasporë shumë e hershme si dhe 

nga ata që u larguan gjatë viteve 1945-1990 dhe që përkon kryesisht 

me shqiptarët në ish-Jugosllavi. 

Diaspora e re përbëhet nga emigrantët që kanë emigruar pas viteve 

1990 e cila përkon me valën e madhe të migrimit pas rënies së 

komunizmit. 

 



 

1.2 Pasqyrë e Përgjithshme e Migracionit në Nivel 

Qendror dhe Vendor 

Shqipëria pas viteve 1990 ka qenë kryesisht një vend i karakterizuar 

nga migrimi i jashtëm i cili ka pas patur edhe disa periudha specifike 

të një emigracioni më masiv. Ciklet e emigracionit janë shoqëruar 

edhe me cikle të brendshme të lidhura me efektet socio-ekonomike 

mes popullsisë rezidente dhe emigrantëve. 

Në situata ku fenomeni i migrimit po merr gjithmonë e më tepër 

rëndësi vlen që të thellohen edhe analizat për efektet që ka në 

zhvillimin e vendit. Ndërsa për migrimin e jashtëm ka shumë 

studime për emigrantët shqiptarë në vende të ndryshme të botës 

duke u ndalur edhe në analiza të detajuara sipas tipologjive të 

grupeve por edhe të efekteve që kanë sjellë remitancat në zhvillimin 

e vendit dhe të ciklit ezaurues që ato kanë, mbi rolin e migrimit të 

brendshëm në zhvillim studimet janë më të varfra, e sidomos kjo në 

nivel vendor. Në aspektin teorik, vlen të theksohet se migrimi ka 

qëndrime pozitive dhe negative, faktori dominues i të cilit varet 

shumë edhe nga stadi i zhvillimit që ka vendi pritës. Shqipëria është 

e klasifikuar te grupi i vendeve me të ardhura  të mesme të larta dhe 

si rrjedhim ende nuk mund të presë grupe migratore me nivel të 

lartë të kapitalit human. Në këto kushte analizat e avantazheve dhe 

disavantazheve që mund të vijnë nga grupet migratore duhet të 

trajtohen specifikisht nga tipologjia e potencialeve të tyre. 

Në terma të përgjithshëm teorik, ndër faktorët pozitiv vlen të 

përmendet që migrantët e ri-kthyer mund të sjellin me vete: 

✓ kapital financiar në formën e kursimeve (remitancat) që kanë 

bërë gjatë periudhës që kanë qenë në migracion; 

✓ kapital njerëzor, pra njohuritë që kanë fituar nëpërmjet 

kualifikimeve, trajnimit dhe përvojës së punës; 

 

 

✓ kapital fizik, i cili shpesh është i lidhur me përdorim 

makinerish dhe teknologjish më të avancuara në proceset e 

prodhimit; 

 

Gjithashtu migrantët e huaj mund kenë efekte pozitive në vendin 

pritës siç janë: 

▪ fuqi punëtore në sektorët që kanë mungesë të theksuar për të;  

▪ fuqi punëtore me kualifikime të ndryshme për të cilat nuk është 

paguar në formën e arsimimit apo trajnimeve për t’u fituar; 

▪ vlera kulturore, shoqërore të reja;  

Nga ana tjetër analizat tregojnë  edhe faktorë apo efekte  negative 

që migracioni mund të ketë për vendin pritës siç janë: 

▪ rritja e popullsisë ushtron presion mbi cilësinë e shërbimeve 

publike dhe shton kostot për ofrimin e tyre. 

▪ papunësia rritet nëse ka një numër të pakufizuar të të ardhurve 

▪ vështirësi në integrimin e migrantëve në bashkejetesën e tyre 

me popullsinë lokale 

▪ lëvizjet e medha migratore rrisin krimin e organizuar dhe 

trafikimin e njerëzve. 

▪ largimi i te rinjve dhe ikja e trurit (brain drain) 

▪ ulja e nivelit të pagës në vend; 

▪ rritje të aktiviteteve ekonomike informale; 

▪ rritje e problemeve sociale; 

Megjithatë migracioni dhe diaspora në ditët e sotme, luajnë një rol 

shumë të rëndësishëm në zhvillimin e qendrueshëm të vendeve të 

origjinës, tranzitit dhe destinacionit, si në nivel kombëtar dhe atë 

lokal. Me politikat e duhura nga qeveritë qendrore dhe vendore, 

migrimi mund të sjellë përfitime të konsiderueshme të zhvillimit 

ekonomik dhe social për vendet e origjinës dhe të destinacionit. Kjo 

për faktin, se migrantët dërgojnë shuma të konsiderueshme  



 

vendeve në zhvillim, promovojnë tregtinë dhe investimet por ato 

gjithashtu sjellin risi, aftësi dhe njohuri. 

Migrantë në të gjitha shkallët e aftësive mbushin fuqinë punëtore 

dhe boshllëqet e tregut, duke stimuluar ekonomitë e vendeve në të 

cilat jetojnë, që nga ana tjetër krijon më shumë vende pune dhe 

gjeneron më shumë të ardhura nga taksat. 

Komunitetet e diasporës nga ana tjetër sjellin diversitet më të madh 

kulturor, ekonomik dhe social në shoqërinë në të cilën jetojnë. 

Lëvizjet dhe ndryshimet demografike, ndryshimi i natyrës së punës, 

teknologjitë e reja, pasojat e ndryshimit të klimës do ta kthejnë 

realitetin e mobilitetit njerëzor në sfidë, nëse nuk menaxhohet në 

mënyrë bashkëpunuese nga të gjitha vendet. Prandaj, është më 

mirë që Migracioni dhe Diaspora të menaxhohet dhe të nxirren 

përfitime prej tij, se sa të lihet i parregullt dhe të gjithë të humbasin 

në këtë kontekst. 

Ky menaxhim duhet të realizohet nga të gjitha vendet me seriozitet 

dhe përkushtim, sepse për vetë natyrën e tij migracioni është një 

problem që nuk mund të trajtohet i izoluar. Kështu, me një numër 

gjithnjë e në rritje të njerëzve që lëvizin midis vendeve, kontributi i 

migrimi drejt zhvillimit ka marrë vëmendje të konsiderueshme në të 

gjitha agjendat në mbarë botën. 

Të dhëna zyrtare dhe publike për migracionin në kohë janë prodhuar 

nga INSTAT, por këto të dhëna nuk kanë periodicitet, dhe mbi të 

gjitha janë përgjithësisht në rang kombëtar. Si të tilla nuk japin një 

tablo të qartë të situatës së migracionit dhe nuk kanë shërbyer për 

të hartuar politika apo plane cilësore në nivel vendor.  Burimi i 

prodhimit të informacionit për migracionin janë institucionet e 

nivelit qendror të cilat po bashkëpunojnë për të ngritur sisteme të 

përditësuara informacioni dhe ura komunikimi me strukturat e  

 

nivelit vendor lidhur me bazën e të dhënave të nevojshme për 

politikbërje. Mëgjithatë nga studime dhe publikime të bëra dekadën 

e fundit nga INSTAT apo agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare 

vihen re këto katëgori migrantësh: 

TË HUAJT 

Numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri, gjatë periudhës 2015-

2020, periudhë që korrespondon edhe me ndarjen e re territoriale, 

ka patur një rritje deri në vitin 2018, ndërsa në vitin 2019 pësoi një 

rënie me 5%.Ndërkohë që trendi rritës është kthyer përsëri në vitin 

2020. Kjo situatë, edhe pse me ritme jo shumë të larta, kërkon 

marrjen e masave për të përballuar një numër në rritje të të huajve 

në vend.  

Një fenomen që është dukshëm në rritje është numri i të huajve të 

parregullt në Shqipëri, i cili prej vitit 2017 e në vijim ka patur një 

trend rritës shumë të lartë duke arritur në 18,835 persona në vitin 

2020.  Kjo kategori shpesh vjen nga grupet më të varfëra apo më 

vulnerabël nga shoqëritë e origjinës, prandaj duhet të analizohen në 

një aspekt më të gjerë nga qeveria qendrore  për të kuptuar dhe 

implementuar sa më mirë aspektet ligjore dhe ato të ofrimit të 

shërbimeve ndaj tyre.  

Përsa i përket aspektit gjinor të të huajve me leje qëndrimi, pjesa më 

e madhe e tyre janë meshkuj, duke përbërë rreth 63.7% të totalit të 

të huajve në vend për vitin 2020. Kjo strukturë ka qenë pothuajse e 

njëjtë përgjatë viteve ku në vitin 2015, meshkujt përbënin 63.3% të 

totalit. 

Me interes është studimi i të huajve me leje qëndrimi sipas 

grupmoshave ku vihet re një ndryshim strukturor nga viti 2015 në  

 



 

vitin 2020. Për grupmoshën mbi 60 vjeç vihet re një rritje e 

konsiderueshme nga 10.4% në vitin 2015 në 19.2% në vitin 2020. Ky 

ndryshim strukturor është një mesazh i fortë edhe për ndryshimin e 

shërbimeve ofruese për këto kategori duke qenë se kemi të bëjmë 

me rritje të grupmoshës së tretë.  

Punësimi është motivi kryesor i migrimit të të huajve në Shqipëri, i cili 

vlen të theksohet që ka ardhur në rënie nga viti 2015 në vitin 2020. 

Nisur edhe nga situata e krijuar në Shqipëri si rezultat i Gjendjes së 

Fatkeqësisë Natyrore (termeti 2019) dhe Pandemia Covid-19 gjatë 

vitit 2020, është rritur numri i personave që migrojnë në Shqipëri për 

qëllim humanitar dhe ndërkohë është ulur numri i personave që vijnë 

në Shqipëri për qëllime studimore.  

Në nivel vendor nuk janë prodhuar të dhëna statistikore për numrin 

e të huajve të rregullt dhe të pa rregullt që jëtojnë dhe punojnë në 

tërritorin e BT. Sfida e ardhshmë lidhet me ngritjen e sistemit të të 

dhënave duke përfshirë edhe këtë kategori si dhe studime apo 

anketime për të ndihmuar politikbërjen në nivel vendor. 

REFUGJATËT DHE MIGRANTËT E PARREGULLT 

Një nën kategori e të huajve por edhe një fenomen i ri me të cilën po 

përballet Shqipëria dhe Tirana gjatë 10 vjeçarit të fundit është dhe 

fluksi i refugjatëve. Vala e madhe e refugjatëve që përfshiu Evropën 

prej fillimit të Pranverës Arabe dhe veçanërisht me përkeqësimin e 

luftës në Siri, nuk la të paprekur edhe vendet e Mesdheut, që kanë 

shërbyer si një portë hyrëse për refugjatët. Për shkak të pozicionit të 

favorshëm gjeopolitik, vendet e Ballkanit janë bërë tashmë një pikë e 

nxehtë “hotspot” për imigrantët e parregullt që kërkojnë rrugë 

alternative për të hyrë në vendet e Bashkimin Europian (BE). 

Shqipëria është futur më vonë se fqinjët në këtë hartë, por flukset në 

rritje të refugjatëve dhe azilkërkuesve, migrantëve, viktimave e  

 

trafikimit, të miturve të pashoqëruar si dhe personave pa shtetësi 

janë tashmë një realitet.  

Kështu, Shqipëria dhe veçanërisht kryeqyteti duhet të jenë gati për ta 

menaxhuar këtë realitet në mënyrë efektive, veçanërisht në 

adresimin e nevojave prioritare dhe ofrimin e ndihmës dhe 

shërbimeve për grupet më të rriskuara, siç janë gratë dhe fëmijët.  

Vetëm refugjatët kanë të drejtë të kenë mbrojtje specifike 

ndërkombëtare siç përcaktohet nga legjislacioni ndërkombëtar për 

refugjatët. 

MIGRIMI I KTHIMIT 

Studimi i parë mbi migracionin e kthimit dhe ri-integrimit  është 

bërë nga Institutit të Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) dhe Zyra e 

Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM). “Migracioni e 

kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri, 2013”. 

Disa nga gjetjet më me interes të këtij studimi lidhen me ndryshimin 

e vendqëndrimit pas kthimit, ku vihet re që një pjesë e 

konsiderueshme e të rikthyerve preferojnë Tiranën sesa 

vendqëndrimin e tyre përpara emigrimit. Në këto kushte, edhe pse 

studimi është kryer përpara ndarjes së re Administrative dhe 

Territoriale, sjellja e të rikthyerve qëndron të jetë e njëjtë, me 

preferencë më të madhe për tu vendosur në Tiranë pas kthimit. 

Po ashtu një sërë gjetjesh nga ky studim lidhen edhe me ofrimin e 

shërbimeve për të rikthyerit, ku 25.3% e tyre janë shprehur se 

shërbimet nuk ekzistojnë, fakt që shpjegohet me mosnjohjen e 

ekzistencës së shërbimeve dhe në disa raste me  kanalet e dobta të 

informimit  që mund të kenë disa  institucionet që ofrojnë këto 

shërbime. Nga ana tjetër 41.2% e të rikthyerve mendojnë se  



 

shërbimet duhet të përmirësohen  dhe vetëm 15% e tyre mendojnë 

së shërbimet janë të duhurat. 

Studimi më i fundit në këtë kuadër është edhe “Anketa e Migracionit 

në Familjet Shqiptare për Periudhën 2011-2019”, i zhvilluar po ashtu 

nga INSTAT në bashkëpunim me IOM. Ky studim është i mbështetur 

në 20 mijë familje duke krijuar një kampion të konsiderueshme për të 

nxjerrë statistika përfaqësuese. Gjithsesi vlen të theksohet se edhe 

në këtë anketim bazë për nxjerrjen e rezultateve ka qenë ndarja sipas 

qarqeve e cila korrespondon edhe me ndarjen NUTS 3 . Kjo anketë 

synon që të reflektojë mbi një nga sfidat më të mëdha që është 

identifikuar edhe në Strategjinë Kombëtare për Migracionin 2019-

2022, mungesën e mbledhjes së standardizuar të të dhënave mbi 

migrantët. 

Nga ky studim vlen të theksohen dy fenomene që kanë ndodhur nga 

viti 2011, viti i censusit të fundit në Shqipëri, deri në momentin e 

mbylljes së mbledhjes së të dhënave në korrik 2019.  

Së pari, rreth numrit të familjeve që kanë anëtarë në qëndrim jashtë 

vendit evidentohet se në nivel vendi në 22.1 % të familjeve të 

intervistuara kanë patur së paku një anëtar që ka emigruar nga viti 

2011. Ndërkohë që 6.6% e familjeve kanë emigruar të gjitha jashtë 

vendit. Përsa i përket qarkut të Tiranës ka patur emigrim në 19.1% të 

familjeve, ku 10.1% ka emigruar e gjithë njësia familjare, duke qenë 

qarku me nivelin më të lartë të familjeve që kanë emigruar si e gjithë 

njësia gjatë periudhës 2011-2019. 

Së dyti, përsa i përket anëtarëve të rikthyer gjatë periudhës 2011-

2019 me interes është fakti se vetëm në 8.6% të familjeve të 

intervistuara ka patur raste të rikthimit. Qarku i Tiranës është qarku i 

parafundit për nivelin e rikthimit me vetëm 5.8% të familjeve që janë 

intervistuar. 

 

Nga ana tjetër ka dukshëm një trend të rritjes së personave që 

vazhdojnë të emigrojnë krahasuar me ata që rikthehen në vend. Në 

rastin e qarkut të Tiranës vlen të theksohet se rikthimi është ndër 

nivelet më të ulëta në vend, ndërkohë që emigrimi është 19.1%. 

MIGRIMI I BRENDSHËM 

Një fenomen tjetër që vlen të theksohet është edhe lëvizja migratore 

e brendshme e cila po ndryshon ndjeshëm strukturën e popullsisë së 

bashkive, gjë e cila shoqërohet patjetër me nevojën për shërbime të 

shtuara publike. Referuar të dhënave të INSTAT , rezulton se vetëm 

qarku i Tiranës dhe Durrësit kanë patur një shtim neto pozitiv të 

popullsisë, ndërkohë që të gjitha qarqet e tjera kanë shënuar tkurrje 

të popullsisë.  Përsa i përket Qarkut të Tiranës, trendi i lëvizjes së 

brendshme të popullsisë ka qenë në rritje nëse krahasohet viti 2015 

me 2019. Ky trend, gjithashtu jep një mesazh të qartë që rritja e 

popullsisë së Bashkisë së Tiranës po vjen nga një sërë faktorësh të 

brendshëm dhe të jashtëm.  

Bashkia e Tiranës, është një nga bashkitë më të mëdha në vend përsa 

i përket aspektit demografik, ku rreth 30% e popullsisë totale në 

raport me vendin jeton në këtë territor. Në fakt, profili i Bashkisë së 

Tiranës është shumë i veçantë për shkak të pozicionit të saj 

gjeografik, zhvillimeve ekonomike dhe sociale që kanë ndodhur gjatë 

30 viteve të fundit, të cilat kanë krijuar potenciale të forta dhe 

konkurruese prandaj, metodologjitë, qasjet, si dhe nevojat për 

Bashkinë e Tiranës për hartimin e politikave, strategjitë, planet, 

analizat ose studimet janë mjaft të ndryshme krahasuar me qeveritë 

e tjera lokale. 

Përsa i përket migracionit të brendshëm situata e Tiranës është e 

veçantë, pasi shumica e familjeve që zhvendosen së brendshmi 

mbeten në të njëjtën prefekturë (91.3%). Prefektura e Tiranës duket 



se është me tërheqësja si destinacion për t’u zhvendosur. Kështu, 

statistikat raportojnë se përqindja e familjeve që lëvizin tërësisht nga 

një prefekturë tjetër është mbi 30% në rang vendi kurse për Tiranën 

është konkretisht 57.3%. 

Të vetmet të dhëna të rregullta dhe periodike në nivel vendor janë 

ato që lidhen me bilanci i lëvizjeve migratore sipas 24 Njësive 

Administrative (NJA) të Bashkisë Tiranë. Ky bilanc për periudhën 2010 

– 2020 rezulton i paqendrueshëm dhe kaotik. Fakti është se ky bilanc 

nuk shoqërohet me një analizë të shkaqeve apo të origjinës së këtyre 

lëvizjeve për shkak të mungesës së mungesës së informacionit, çka e 

bën të pamundur identifikimin e problematikave dhe prodhimin e 

zgjidhjeve të efektshme në nivel vendor. Duke qenë së këto dhëna 

vijnë nga Drejtoria e Përgjitshmë e Gjendjes Civile pranë Ministrisë së 

Brendshmë, ngritja e një sistemi të prodhimit dhe shkëmbimit të 

informacionit mes institucioneve përgjegjëse për të dhënat në nivel 

qendror dhe Bashkisë Tiranë është prioriteti kryesor që i hap rrugën 

politikbërjes për migracionin. 

Nisur nga analiza e bërë për rastin e Bashkisë së Tiranës, vlen të 

theksohet që kjo bashki po përballet me disa lloje migrimi, si ai i të 

huajve të rregullt dhe të parregullt, i të rikthyerve të cilët shpesh 

përpara periudhës së migrimit kanë qënë rezident në rajone të tjera 

të vendit, të rikthyerve që kanë qënë pjesë e saj dhe migrimit të 

brendshëm të popullsisë. Në këto rrethana çështja e migrimit bëhet 

thelbësore për këtë bashki.  

Në të njëjtën kohë, Tirana ka tipologji më të gjera të grupeve 

migratore se bashkitë e tjera në vend, e si rrjedhim duhet ti japë një 

fokus të veçantë trajtimit të tyre jo vetëm si një grup i tërë, por edhe 

sipas kategorive duke analizuar specifikat socio-ekonomike që ato 

mbartin.  

 

EMIGRIMI 

Emigracioni masiv që karakterizon periudhën post-komuniste filloi në 

Shqipëri në korrik 1990 me të ashtuquajturën kriza e ambasadave. 

Që nga kjo kohë herë në mënyrë më intensive herë në rrugë të 

paligjshme ky fenomen ka vazhduar në mënyrë të pandërprerë. Sipas 

të dhënave të përafërta nga INSTAT, rezulton se aktualisht jetojnë 

dhe punojnë jashtë vendit rreth 1.68 milionë shtetas shqiptarë, pra 

rreth 37% e popullsisë totale janë emigrantë. Pjesa më e madhe rreth 

70-75 % e këtij numri është vendosur në dy vende: Greqi dhe Itali, 

dhe midis tyre Greqia zë vendin e parë të numrit të përgjithshëm të 

emigracionit tonë në botë. 

 Sipas INSTAT, gjatë vitit 2020 nga Shqipëria më shumë u larguan 

emigrantë shqiptarë sesa hynë imigrantë. Kështu numri i 

emigrantëve ishte 23.854 persona, 45,6 % më pak krahasuar me vitin 

2019, ndërsa numri i imigrantëve ishte 7.170 persona, 65,5 % më pak 

krahasuar me një vit më parë. Migracioni neto, diferenca midis 

imigrantëve dhe emigrantëve, pësoi një tkurrje, krahasuar me një vit 

më parë, nga -23.082 banorë në -16.684 banorë në vitin 2020. 

Komunitetet Shqiptare jashtë vendit aktualisht përbëhen nga pesë 

grupe kryesore:   

▪ emigrantët ekonomikë;   

▪ pjestarët e familjeve të emigrantëve ekonomikë;   

▪ studentët;   

▪ azilkërkuesit dhe refugjatët;   

▪ fëmijët e pashoqëruar.   

Të dhënat për këtë kategori nuk janë prodhuar në nivel qendror 

vendor dhe për më tepër kuadri ligjor dhe strategjik është sfida e 

nivelit qendror të qeverisjes.   



2.3 POLITIKAT AKTUALE TË BASHKISË TIRANË NË FUSHËN 

E MIGRACIONIT 

Funksionet mbi migracionin dhe diasporën kërkojnë  ndryshime 
strukturore dhe institucionale si dhe politika sektoriale në mbështetje 
të MD. Dokumentat strategjike aktuale nuk e kanë të përfshirë 
migracionin në prioritetet, objektivat apo masat e tyre për arsye se të 
gjitha janë hartuar para vitit 2019, vit në të cilin u shtua funksioni i ri 
per  qeveritë vendore.  

Pavarësisht kësaj, në disa programe sociale dhe ekonomike të 
hartuara dhe zbatuara nga Bashkia Tiranë janë prioritizuar disa 
kategori të caktuara migrantësh, por këto ndërhyrje duhet të 
konsolidohen dhe zyrtarizohen më së mirë në të ardhmen në të 
gjitha dokumentat strategjike dhe sektoriale që do të hartojë Bashkia 
Tiranë, dhe në PLVMD për të siguruar integrim social – ekonomik sa 
më të shpejtë dhe efektiv të migrantëve.  

Aktualisht në BT po zbatohet projekti " Ri-integrimi i të rikthyerve nga 

emigracioni dhe investimet për ta në Shqipëri (RE-IN-VEST II)", 

financuar nga Qeveria Gjermane  në kuadër të  programit të "Migrimi 

për Zhvillim", nëpërmjet GIZ dhe zbatuar nga World Vision. 

Ndërhyrjet kryesore të projektit janë të fokusuara në ri-integrimin 

social-ekonomik të të rikthyerve, mbeshtetje të specializuar psiko-

sociale për ta dhe rritjen e aksesit në punësim ose mundësi 

vetpunësimi.  

Që prej nëntorit 2020 ky projekt në Tiranë, implementohet në zonën 

e Njesisë Administrative nr. 11, por raste familjesh të rikthyera janë 

menaxhuar dhe mbështetur në gjithë territorin e Bashkisë Tiranë. Ky 

projekt do të vijojë duke u shtrirë edhe në NjA-të e tjera. 

Një fakt që duhet të theksohet është që edhe pse BT ka  6 qendra 

komunitare që funksionojnë në mbështetje të kategorive në nevojë, 

pra të tipologjisë multidisiplinare, asnjëra prej tyre nuk trajton 

kategorinë e migrantëve të kthyer apo individët e riatdhesuar pasi   

nuk klasifikohen si kategori e veçantë dhe vetë treguesit socialë të 

përcaktuar në kuadrin ligjor në fuqi nuk e përfshijnë këtë kategori. 

Nga ana tjetër kategoria e migrantëve nuk është pjesë e skemave të 

ndihmës ekonomike dhe pagesave për personat me aftësi të kufizuar, 

prandaj lind nevoja për ngritjen e disa sistemeve për vlerësimin dhe 

referimin e këtyre rasteve në strukturat përgjegjëse të BT të cilat 

sigurojnë përfshirjen në skemat apo programe sociale në nivel 

vendor.  

Bashkia Tiranë në mungesë të kompetencave në fushën e 

shërbimeve sociale, nuk ka hartuar deri tani politika arsimore  për 

fëmijët e rikthyer. 

Megjithatë, Sektori i Mbrojtjes së Fëmijëve pranë Drejtorisë së 

Përfshirjes dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet punonjësve të Mbrojtjes 

së Fëmijëve pranë 27 Njësive Administrative, ndër kategoritë e 

fëmijëve në proces menaxhimi, ndjek edhe rastet fëmijëve të kthyer 

nga shtetet e Bashkimit Europian të cilët kanë qenë në migrim me 

familjet, raste të fëmijëve të pashoqëruar për të cilët është bërë 

riatdhesimi i tyre apo raste të fëmijëve të kthyer nga zonat e 

konfliktit, Siria. 

Projekti ‘’Rrjeti i Autoriteteve Lokale për Migracionin dhe Zhvillimin 

në Mesdhe - Integrimi i Migracionit në Zhvillim” synon të promovojë 

bashkëpunimin mes Bashkive Tiranë, Milano dhe Bolonja në 

integrimin e migrimit në nivelin lokal përmes shkëmbimit të 

praktikave më të mira dhe pilotimit të veprimeve përkatëse. Ky 

projekt i IOM i financuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme, 

me mbështetjen e organizatës italiane CeSPI, është implementuar 

nga Bashkia Tiranë dhe Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI). 

Janë bërë disa seminare dhe janë ndarë prezantimet me qëllim që të 

sjellin njohuri dhe sigurisht të ndajnë përvojën midis aktorëve të 

bashkëpunimit për zhvillim dhe institucioneve partnere. Projekti solli 

përvojë të vlefshme dhe përfshiu një rrjet aktorësh të cilët janë 



sensibilizuar ndaj potencialeve të emigrantëve dhe angazhimit të 

diasporës. 

Një tjetër iniciativë e sukseshme që në do të ndikojë pozitivisht në 

parandalimin e emigracionit nga moshat e reja është Titulli që 

Bashkia Tiranë (BT) në bashkëpunim me Kongresin Rinor Kombëtar 

(KRK) fituar në Nëntor të viti 2019. Titulli “Tirana EYC 2022” (Tirana 

Kryeqyteti Evropian i të Rinjve 2022) është një titull evropian i dhënë 

nga Forumi Rinor Evropian me një komitet të përbërë nga struktura 

pjesë të BE-se, si dhe organizata evropiane të mirënjohura në 

sektorin e rinisë. 

Dhënia e granteve përgjatë vitit të Titullit do të ndihmojnë disa grupe 

të rinjsh të fillojnë biznesin e tyre ose idetë e projektit dhe do të 

ngrenë kapacitetet e tyre në fushën organizative dhe menaxheriale, 

të cilat do të ndihmojnë profilin e tyre për një perspektivë më të mirë 

punësimi që do të ndihmojë në parandalimin e emigrimit të të rinjve. 

Me miratimin e ndryshimeve ligjore, Bashkia Tiranë ka nënshkruar 

disa Memorandume Bashkëpunimi, me qëllim vënien në jetë të 

funksioneve të reja në fushën e MD, si më poshtë: 

Memorandum Bashkëpunimi për “Bashkërendimin e Punës për 

Ngritjen e Strukturës Administrative për Diasporën dhe Migracionin 

në Qeverisjen Vendore”, i nënshkruar ndërmjet Ministrisë së 

Brendshme, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrit të 

Shtetit për Diasporën dhe Shoqatës për Autonominë Vendore. 

Memorandum Bashkëpunimi me qëllim implementimin e projektit 

“Diaspora dhe migrantët të angazhuar në funksion të zhvillimit 

ekonomik vendor”, në kuadër të Programit “Migracioni & 

Diaspora”(PMD),i nënshkruar midis Bashkisë Tiranë dhe GIZ GmbH 

(Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar), në Shqipëri; 

Memorandum Bashkëpunimi “Për Promovimin e Pjesëtarëve të 

Diasporës dhe Bashkërendimin për çështje të lidhura me Diasporën”, 

i nënshkruar ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe 

Bashkisë Tiranë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBJEKTIVAT E PLMD 



 

III. OBJEKTIVAT E PLVMD 

Pjesë e rëndësishme e PLVMD 2022 -2026 janë masat e parashikuara 

për të përmbushur objektivat të cilat duhet të zbatohen sipas PBA- 

së.   

Cdo projekt apo aktivitet i përcaktuar ka një kosto e cila do të 

mbulohet nga buxheti apo edhe nga donatorët. Kjo qasje krijon 

besueshmëri te qytetarët apo donatorët potencialë, duke pohuar që 

financimet e këtyre projekteve janë pjesë e një skeme zhvillimi 

gjithëpërfshirëse për BT.  

Për më tepër, lidhja në këtë mënyrë e PLVMD-së me PBA-në lehtëson 

mekanizmat monitorues dhe vlerësues, duke rritur transparencën 

dhe llogaridhënien në funksion të një qeverisjeje të mire. 

Ky dokument strategjik bazohet rrënjësisht në procesin e 

domosdoshëm të fuqizimit së një sërë strukturash në Bashkinë e 

Tiranës, të cilat do të përmbushin shumicën e masave të 

parashikuara, për të garantuar përmbushjen e funksioneve vendore 

lidhur me migracionin dhe disporën si dhe ofrimin e shërbimeve të 

specializuara për kategori të ndryshme të migrantëve. 

Rol të rëndësishëm gjithashtu për përmbushjen e masave të 

parashikuara në PLVMD do të luaje bashkëpunimi i ngushtë dhe 

produktiv me Institucionet Qendrore (IQ) të cilat jo vetëm duhet të 

përfshijnë BT në projektet e tyre por të iniciojnë dhe bashkëveprojnë 

për hartimin e akteve ligjore të munguara, të garantojnë shamngjen e 

duplikimit të funksioneve mes institucioneve si dhe buxhetimin e 

programeve të përbashkëta socio ekonomike për migracionin. 

Përveç anës financiare për çdo masë u përcaktuan edhe strukturat 

përgjegjëse për zbatim, periudhat e zbatimit të projekteve, si dhe 

indikatorët të cilët do të masin realizimin. 

 

Ky dokument përmban 5 objektiva të përgjithshëm (OP), 12 masa, 86 

projekte dhe aktivitete. Në të njëjtën kohë, objektivat, masat,   

projekte/aktivitete janë shoqëruar me 126 indikatorë sasiorë dhe 

cilësorë  si dhe me kostot e detajuara për çdo aktivitet apo projekt. 

Gjithashtu janë përllogaritur në mënyrë të përafërt të gjitha 

aktivitetet e tjera të cilat përmbushin objektivat e këtij plani edhe pse 

nuk kanë burime financiare në buxhetin e PBA-së, por janë 

kategorizuar në fonde të pambuluara, të cilat mund të mbulohen nga 

donatorë në të ardhmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 FUQIZIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE 

VENDORE PËR MIGRACIONIN DHE DIASPORËN  

Dokumentet strategjike për qeverisjen e migracionit në nivel qendror 

të miratuara deri më tani kanë treguar rëndësinë që ka riorganizimi 

dhe forcimi i kapaciteteve institucionale në të gjitha nivelet e 

qeverisjes, për të garantuar një menaxhim efektiv të migracionit dhe 

diasporës.  

Nisur nga kompetencat e reja që morrën qeveritë vendore (Ligji Nr. 

38/2019), detyra kryesore dhe fillestare për Bashkinë e Tiranës lidhet 

me fuqizimin, kualifikimin dhe garantimin e funksionimit të 

strukturave vendore në funksion të informimit, koordinimit, 

mbështetjes socio-ekonomike dhe rintegrimit të migrantëve të 

kthyer dhe diasporës në të gjitha politikat sektoriale të Bashkisë 

Tiranë. 

Këshilli Rinor në Diasporë do të përbehet nga  pjesëtarë të diasporës 

me histori suksesi në fushën e artit, kulturës, sportit të cilët gjatë 

karrierës së tyre kanë dhënë kontribut të çmuar në promovimin dhe 

zhvillimin e qytetit. Procedurat dhe rregullat mbi të cilat do të 

krijohet Këshilli, do të bazohen mbi legjislacionin e zbatueshëm dhe 

në një rregullore të posaçme të miratuar. 

Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve (QRM) do të jetë 

sfida më e madhe e Bashkisë Tiranë në 5-vjeçarin e ardhshëm. Kjo 

qendër do të funksionojë bazuar në një strukturë dhe rregullore 

organizimi dhe funksionimi të miratuar në Këshillin Bashkiak. Kjo 

qendër do të funksionojë si një pikë referimi vendore për ofrimin e 

shërbimeve të specializuara (mbështetje psikosociale, ligjore, 

shëndetësore etj) për një kategoritë më vulnerabël të të rikthyerve. 

Mbështetja do të ofrohet në mënyrë të specializuar bazuar në një 

sistem të vlerësimit të nevojave rast pas rasti dhe në një sistem 

referimi për të përfshirë këto kategori në programet dhe skemat 

sociale që ofron BT.    

Ndërtimi dhe forcimi i kapaciteteve si dhe kualifikimi i vazhdueshëm i 

zyrtarëve të strukturave përgjegjëse për MD në BT, por edhe i të 

gjithë strukturave të tjera që kanë lidhje indirekte me migracionin 

është shumë i rëndësishëm, në mënyrë që këto struktura të jenë të 

afta që të përmbushin funskionet e tyre, të hartojnë dhe zbatojnë 

politika dhe projekte efektive në fushën e Migracionit dhe Diasporës. 

Punonjësit e NJQV përgjegjës për migracionin duhet të kenë njohuri 

të mira mbi njësitë respektive të institucioneve të tjera qendrore dhe 

vendore ku duhet të adresojnë problematikat e ardhura nga 

migrantët, si dhe të aftësohen bazuar në funksionet e reja në mënyrë 

që të garantojnë përmbushjen e tyre. 

Promovimi i këtyre strukturave është i domosdoshëm në mënyrë që 

migrantët e të gjitha kategorive të jenë të orientuar dhe të marrin 

informacionin që ju nevojitet për të gjitha shërbimet, projektet dhe 

mundësitë që ofron pushteti qendror dhe në veçanti pushteti lokal. 

Objektivi i Përgjithshëm 1 është i ndarë në dy masa dhe 16 

aktivitetete apo projekte mbështetëse, të cilat korrespondojnë me 

rreth 26  indikatorë.  

 

 

 

 

 



OBJEKTIVI STRATEGJIK 1 REZULTATET 

FUQIZIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE VENDORE PËR 
MIGRACIONIN DHE DIASPORËN  

✓ Struktura të fuqizuara për Migracionin dhe 
Diasporën në nivel vendor 
✓ Stafe të kualifikuara me kapacitete të ngritura 
dhe të aftë të hartojë dhe zbatojë politika dhe 
projekte efektive në fushën e Migracionit dhe 
Diasporës 

MASAT NR 
PËRSHKRIMI I 

PROJEKTITI/AKTIVITETIT 

PERIUDHA 
E 

ZBATIMITT 
INDIKATORËT 

KOSTO E 
PËRAFËRT 
(ne lëkë) 

STRUKTURA 
PËRGJEGJËSE Burimi I 

Financimit 

1.1 
Fuqizimi i strukturave për 
zhvillimin dhe integrimin 

e migracionit dhe 
diasporës në nvel vendor 

1.1.1 

Krijimi i sporteleve së posaçme për 
Migracionin dhe Diasporën  në BT 
 

 2022 

- Sportele të ngritura 
 
 
  

800,000 

DPBNJ 
SMD 

 
 
 

 
 Buxheti 
Donatorë 

1.1.2 

Promovimi i  sporteleve për MD 

2022 

- Aktivitete promovuese 
- Spot në faqen zyrtare 
- Informacion në mediat vizive 
dhe sociale 

1,000,000 

DMK 
SMD  

Donatorë 

1.1.3  

Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e 
Migrantëve 
Përcaktimi dhe miratimi nga Këshilli 
Bashkiak i strukturës organizative së 
qendrës, vendodhjes dhe numrit të 
personelit 
Përcaktimi i kritereve profesionale 
të punonjësve të QRM 
Hartimi dhe miratimi i rregullores së 
organizimit dhe funksionimit të 
QRM 

2022 -2023 

- Qendër e krijuar 
 
- Numri i punonjësve  
 
- Kritere të përcaktuara 
 
- Rregullore e miratuar 

15,000,000 

DPJAL 
SMD 
DPBNJ 
KB 

Buxheti 
Donatorë 

1.1.4 

Promovimi i QRM 

2023 

- 1 aktivitet promovues 
- Spot në faqen zyrtare 
- Informacione në media 

vizive dhe sociale 

1,000,000 

DMK 
SMD 
QRM 

Buxheti 
Donatorë 



1.1.5 
Krijimi I një faqeje interneti të QRM 
dhe mirëmbajtja e saj 2023-2026 

- Faqe e krijuar dhe e 
mirëmbajtur 

1,000,000 
QRM 
SMD Donatorë 

1.1.6 
Vendosja e një  Linje të  Këshillimit  
për QRM 2023 

- Numri i thirrjeve 
- Numri i problemeve të 

zgjidhura 
50,000 

QRM 
SMD Buxheti 

1.1.7 
Krijimi i Këshillit Rinor në Diasporë 

2023 - Këshill funksional Pa kosto 
DPPQ 
SMD 
DJ 

Pa buxhet 

1.2 
Ngritja e kapaciteteve për 

zbatimin e funksioneve 
vendore per MD  

1.2.1 

Hartimi i një plani mbi nevojat për 
ngritje kapacitetesh ( në fokus 
komponenti gjinor) për të gjitha 
strukturat vendore në fushën e MD 

      2022 - Studim i hartuar 1,500,000 

SMD 
DAP 
DPBNJ 

Donatorë 

1.2.2 

Ngritja e kapaciteteve të stafit të 
SMD për të përmbushur funksionet 
e përcaktuara nga kuadri ligjor 

  2022-2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

4,560,000
  

ASPA 
IOM 
GIZ 
OSHC 

 Donatorë 

1.2.3 

Ngritja e kapacitetetve të strukturës 
së DPSHS për rintegrimin social dhe 
përfshirjen në programet dhe 
skemat sociale të të rikthyerve 

 2022 - 2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

1,000,000 

ASPA 
IOM 
GIZ 
OSHC 

Donatorë 

1.2.4 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave 
te DPIPSZHE për ofrimin e 
mbështetjes ndaj migrantëve 

  2022 -2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i te trajnuarve  

12,000,000 

ASPA 
IOM 
GIZ 
OSHC 

Donatorë 

1.2.5 

Trajnimi dhe kualifikimi i personelit 
të Qendrës së Rintegrimit të 
Migrantëve 

  2023-2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i pjesëmarrësve 

15,000,000 

ASPA 
IOM 
GIZ 
OSHC 

Donatorë 

1.2.6 

Ngritja e kapaciteteve të 24 
punonjësve të sporteleve të  NJA-ve 
lidhur me mbledhjen dhe 
përpunimin e të dhënave për 
migrantët në kuadër të lëvizjeve 
migratore të brendshme 
 

  2023-2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i pjesëmarrësve 

8,000,000 

ASPA 
IOM 
GIZ 
OSHC Donatorë 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi i sporteleve së posaçme për Migracionin dhe Diasporën  në BT 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPBNJ SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, nr. 1.1.1 

INDIKATORËT Sportele të ngritura 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Sportelet e posaçme për MD do të shërbejnë për informimin dhe ndërgjegjësimin e komuniteteve të migracionit dhe diasporës 
lidhur me migrimin rregullt, marrja e nënshtetësisë shqiptare nga të huajt, si dhe paketat informative lidhur me institucionet që 
ofrojnë mbështetje dhe shërbime për kategori të veçanta të migrantëve dhe diasporës në tërësi. Sportelet mund te atashohen 
pranë sporteleve të tjera që ka BT për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT  Promovimi i sporteleve  për Migrimin dhe Diasporën. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPBNJ, DMK 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.2 

INDIKATORËT 
Aktivitet promovues 
Spot në faqen zyrtare 
Informacion në mediat vizive dhe sociale 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Promovimi i sporteleve për MD është mjaft i rëndësishëm në mënyrë që migrantët e të gjitha kategorive të jenë të orientuar 
dhe të marrin informacionin që ju nevojitet për të gjitha shërbimet, projektet dhe mundësitë që ofron pushteti lokal por dhe ai 
qendror. Për këtë qëllim BT do të realizojë një spot publicitar i cili do të publikohet jo vetëm në faqen zyrtare të BT dhe rrejet e 
saj sociale, por në bashkëpunim me aktorë të tjerë që marrin pjesë në këtë proces (IQ, përfaqësitë diplomatike në botë, OSHC, 
rrjetet e diasporës) dhe në platformat e tyre elektronike. Po kështu do të organizohet një aktivitet promovues në të cilin do të 
marrë pjesë dhe Kryetari i BT i cili do të shpërndahet në mediat vizive së bashku me spot-in publicitar.  

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPJAL, SMD,DPBNJ, KB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.3 

INDIKATORËT Qendër e krijuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Kjo qendër do të funksionojë si një pikë referimi për migrantët në nivel vendor për ofrimin e shërbimeve të specializuara 
(mbështetje psikosociale, ligjore, shëndetësore etj) për  kategoritë më vulnerabël (gratë e trafikuara, të miturit, të sapodalë 
nga burgjet). Mbështetja do të ofrohet në mënyrë të specializuar bazuar në një sistem të vlerësimit të nevojave rast pas rasti 
dhe në një sistem referimi për të përfshirë këto kategori në programet dhe skemat sociale që ofron BT. Kjo strukturë do të 
miratohet në KB. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Përcaktimi dhe miratimi nga Këshilli Bashkiak i strukturës organizative së qendrës, vendodhjes dhe numrit të personelit. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPJAL, SMD,DPBNJ, KB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.3 

INDIKATORËT Numri i punonjësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

SMD në bashkëpunim me DPSHS dhe DPJAL përgatisin projekt vendiminin në të cilën përcaktohet dhe struktura e QRM 
përgjegjësitë dhe detyrat e saj, numri i punonjësve etj. Më pas i dërgohet për miratim Këshillit Bashkiak të Tiranës sipas 
procedurave administrative përkatëse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT Përcaktimi i kritereve profesionale të punonjësve të Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPJAL, SMD,DPBNJ, KB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.3 

INDIKATORËT Kritere të percaktuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Në bazë të vendimit të KB për krijimin e QRM përcaktohën edhe kriteret profesionale që duhet të përmbushin punonjësit që do 
të rekrutohen pranë QRM  dhe  përgatiten  përshkrimet e punës për secilën kategori   

 

TITULLI I PROJEKTIIT Hartimi dhe miratimi i rregullores së organizimit dhe funksionimit të Qendrës për Rintegrimin e Migratnëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPJAL, SMD,DPBNJ, KB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.3 

INDIKATORËT Rregullore e miratuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Do të hartohet një rregullore në të cilën do të përcaktohet qartë objekti/fusha e veprimtarisë së QRM, struktura organizative e 
saj, detyrat dhe përgjegjësitë e strukturavë të përfshirë në veprimtarinë e saj, procedurat dhe ëorkfloë I tyre për secilën 
kategori të trajtimit të migrantëve, dokumentacioni, afate ligjore. Rregullorja pas konsultimit me aktorët/strukturat e tjera të 
përfshsirë në këtë proces do të kalojë për miratim në KB të Tiranës sipas procedurave përkatëse. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Promovimi i QRM 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPBNJ, DMK 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.4 

INDIKATORËT 
Aktivitet promovues 
Spot në faqen zyrtare 
Informacion në mediat vizive dhe sociale 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Promovimi i QRM-së është mjaft i rëndësishëmj në mënyrë që migrantët e të gjitha kategorive të jenë të orientuar dhe të 
marrin informacionin që ju nevojitet për të gjitha shërbimet, projektet dhe mundësitë që ofron pushteti lokal por dhe ai 
qendror. Për këtë qëllim BT do të realizojë një spot publicitar i cili do të publikohet jo vetëm në faqen zyrtare të BT dhe rrejet e 
saj sociale, por në bashkëpunim me aktorë të tjerë që marrin pjesë në këtë proces (IQ, përfaqësitë diplomatike në botë, OSHC, 
rrjetet e diasporës) dhe në platformat e tyre elektronike.  Po kështu do të organizohet një aktivitet promovues në të cilin do të 
marrë pjesë dhe Kryetari i BT i cili do të shpërndahet në mediat vizive së bashku me spot-in publicitar. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi i një Faqeje Interneti për Qendrën e Rintegrimit të Migrantëve dhe mirëmbajtja e tij. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 - 2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.5 

INDIKATORËT Faqe e krijuar dhe e mirëmbajtur 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për të  informuar migrantët mbi shërbimet që ofron QRM, do të krijohet  një faqe interneti (website) që do të shërbejë si një 
platformë promovimi, katalog, vitrinë online për shërbimet e QRM-së. Për këtë qëllim për ndërtimin dhe dizenjimin e saj mund 
të kontraktohet një kompani apo individë të licencuar që operojnë në këtë fushë. Popullimi i faqes me informacione dhe 
shërbime të reja, bëhet nga specialistët përkatës të QRM-së dhe mirëmbajtja e saj nga kompania e kontraktuar. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Vendosja e një linje këshillimi për Qendrën e Rintegrimit të Migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023  

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.6 

INDIKATORËT 
Numri i thirrjeve 
Numri i problemeve të zgjidhura 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Linja telefonike e këshillimit do të jetë një shërbim falas këshillimi dhe referimi për të gjithë kategoritë e migrantëve dhe në 
veçanti të atyre vulnerabël. Të gjitha rastet që kanë nevojë për trajtim do të referohen në strukturat kompetente të BT në 
mënyrë që migrant të marrë shërbimin e duhur, me cilësi dhe në kohë reale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi i Këshilli Rinor në Diasporë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DJ, DPPQ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023  

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.1 Projekti  1.1.8 

INDIKATORËT Këshill funksional 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Këshilli Rinor në Diasporë do të ngrihet në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit “Për Promovimin e Pjesëtarëve të 
Diasporës dhe Bashkërendimin për çështje të lidhura me Diasporën”, i nënshkruar ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Diasporës 
dhe Bashkisë Tiranë. Anëtarët e tij do të jenë pjesëtare të diasporës me histori suksesi në fushën e artit, kulturës, sportit të cilët 
gjatë karrierës së tyre kanë dhënë kontribut të çmuar në promovimin dhe zhvillimin e qytetit. Procedurat dhe rregullat mbi të 
cilat do të krijohet Këshilli, do të bazohen mbi legjislacionin e zbatueshëm dhe në një rregullore të posaçme të miratuar. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Hartimi i një Plani mbi nevojat për ngritje kapacitetesh për të gjitha strukturat vendore në fushën e Migrimit dhe Disporës.. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPBNJ, DAP 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022  

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.1 

INDIKATORËT Studim i hartuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për të kryer një trajnim të nëpunësve civilë, që do të jenë pjesë e strukturave vendore të MD, SMD në bashkëpunim me DAP, 
Donatorë dhe Drejtorinë e Trajnimve në Bt do të hartojë një Plan të vlerësimit të nevojave për ngritjen e kapaciteteve,  i cili të 
jetë i fokusuar tek nevojat e çdo strukture në veçanti dhe të  secilit nëpunës civil që punon në to. Plani do të fokusohet ne 
trajnimin e nëpunësve civilë në nevojat në nivel qeveritar, në nivel organizativ dhe në nivel individual, sipas prioriteteve të 
identifikuara për secilin nivel. Supozohet që ky vlerësim të kryhet sistematikisht 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Ngritja e kapacitetetve të stafit të Strukturës së Migrimit dhe Diasporës për të përmbushur funksionet e përcaktuara nga 
kuadri ligjor. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026  

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.2 

INDIKATORËT 
Numri I trajnimeve 
Numri I pjesëmarrësve në trajnim 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Punonjësit e NJQV përgjegjës për migracionin duhet të kenë njohuri të mira mbi njësitë respektive të institucioneve të tjera 
qendrore dhe vendore ku duhet të adresojnë problematikat e ardhura nga migrantët, si dhe të aftësohen bazuar në funksionet 
e reja në mënyrë që të garantojnë përmbushjen e tyre. Pë këtë qëllim në bashkëpunim me institucionet qendrore, DAP, OSHC 
dhe parnterët ndërkombëtarë që operojnë në fushën e MD do të kryhen trjanime sistematike të stafit të kësaj strukture. 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Ngritja e kapaciteteteve të strukturës së Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Sociale  për  rintegrimin social dhe 
përfshirjen në programet dhe skemat socialetë rikthyerve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.3 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve në trajnim 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Punonjësit e DPSHS duhet të kenë njohuri të mira manaxhimin e rasteve të referuara nga QRM mbi migrantët nga grupet 
vulnerabël, për ti përfshirë në skemat e mbështetjes sociale. Nga ana tjetër përveç grupeve sociale që trajton duhet të përfshijë 
në procedurat e saj lidhur me këshillimin dhe informimin e kësaj kategorie si dhe ti asistojë për plotësimin e dosjeve që të 
mund të marrin shërbimet sociale. Për këtë qëllim duhet të kryejnë trjanime sistematike të stafit. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Ngritja e kapaciteteve të strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit 
Ekonomik për ofrimin e mbështetjes ndaj Migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.4 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve në trajnim 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Punonjësit e DPIPSZHE duhet të kenë njohuri të mira lidhur me situatën e migracionit dhe diasporës në nivel vendor për 
hartimin e politikave ekonomike, për ngritjen e kapaciteteve të migrantëve që dëshirojnë të nisin apo të zhvillojnë bizneset e 
tyre si dhe të përdorin instrumentat financiare (grante) për ti mbështetur idetë e tyre dhe të hartojnë plane biznesi të 
suksesshme. Për këtë qëllim duhet të kryejnë trjanime sistematike të stafit. 

F

TITULLI I PROJEKTIIT Trajnimi dhe kualifikimi i personelit të Qendrës së Rintegrimit të Migrantëve 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.5 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve në trajnim 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Punonjësit e QRM do të trajnohen mbi modelet e integruara të menaxhimit të rasteve, rolet dhe përgjegjësitë, parimet e 
menaxhimit të rasteve dhe bazuar në nevojat për trajnime që janë identifikuar. Trajnimi do të kryhet sipas tipologjive të 
ndihmës që ofron QRM (asistencë ligjore, shëndetësore, psikologjike etj), por do të përfshijnë edhe praktikat dhe eksperiencat 
e mira nga vendet e rajonit dhe më gjerë lidhur me mbështetjen që marrin kategoritë vurnerabël të migrantëve që marrin 
shërbime në këtë qendër.   



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 1 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Ngritja e kapaciteteve të 24 puonjësve të sporteleve të Njësisë Administrative lidhur me mbledhjen dhe përpunimin e të 
dhënave për migrantët nw kuadwr tw lwvizjeve migratore tw brendshme. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 1, Masa 1.2 Projekti  1.2.6 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve në trajnim 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Punonjësit e 24 NJA-ve duke qënë se janë kontakti i parë me qytetarët do të trajnohen lidhur me identifikimin dhe regjistrimin 
e migrantëve në database e veçantë që do të ngrihet si dhe të trajnohen lidhur me mbledhjen e të dhënave (formularët) për 
lëvizjet migratorë brenda territorit të  BT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  PËRMBUSHJA E FUNKSIONEVE PËR MIGRACIONIN DHE 

DIASPORËN SIPAS KUADRIT LIGJOR 

Politikat e duhura dhe të qendrueshme për migracionin zhvillohen në 

partneritet me të gjitha palët e interesuara, si në nivel kombëtar, ashtu 

edhe në atë ndërkombëtar. Prandaj bashkëpunimi institucional 

horizontal dhe vertikal do të jetë një nga pikat kyçe të hartimit dhe 

zbatimit të suskseshëm të politikave në fushën e MD për 5 vjeçarin e 

ardhshëm në BT. Ngritja e rrjetit të komunikimit mes institucioneve 

qendrore dhe vendore si dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në çështjet 

e MD do të lehtësojë shkëmbimin e informacionit ndërmjet tyre dhe do 

të rrisë cilësinë e informacionit të publikuar lidhur me zhvillimet e 

migracionit në të gjitha nivelet.  

Duke qenë se ka një mungesë të theksuar të informacionit  në fushën e 

migracionit veçanërisht në nivel lokal është shumë e rëndësishme që të 

zhvillohen analiza dhe studime të thelluara mbi arsyet dhe shkaqet e 

lëvizjeve migratore në territorin e BT, për të krijuar një tabllo më të 

qartë të situatës së migracionit, në mënyrë që të hartohen polika 

konkrete dhe programe të përbashkëta si dhe të merren masa më 

efektive për tipologji të veçanta të migrantëve për një  integrim të 

qendrueshëm të tyre. 

Rritja e ndërgjegjësimit publik lidhur me grupet migratore 

veçanërisht atyre vurnerabël siç është trafikimi i qenieve njerëzore 

dhe  fëmijëve të mitur do të ketë një vëmendje të veçantë  gjatë 

zbatimit të PLVMD. Po kështu aktivitetet ndërgjegjësuese dhe 

sesionet e informimit kryesisht me grupet e të rinjve si pjesë e 

shoqërisë që i jetojnë efektet e impaktit socio-ekonomik në lidhje me  

 

 

pasojat dhe rreziqet që sjell migracioni i parregullt janë kritike për një 

sërë palësh të interesuara, qoftë shoqërinë civile, ofruesit e 

shërbimeve, agjencitë ndërkombëtare apo politikëbërësit vendorë, 

kombëtarë, rajonalë apo ndërkombëtarë në funksion të 

mirëmenaxhimit të migracionit të rregullt. Në këtë kontekst 

bashkëpunimi dhe koordinimi i punës me organizatat e shoqërisë 

civile dhe institucione të tjera ndërkombëtare të cilat operojnë në 

këtë fushë do të jetë i rëndësishëm dhe i vazhdueshëm. 

Duke marrë në konsideratë faktin që migrimi është bërë një 

komponent thelbësor, i pashmangshëm dhe potencialisht i dobishëm 

i jetës ekonomike dhe sociale të vendit, organzimi i aktiviteteve 

konferencave apo forumeve të ndryshme me grupet migratore do të  

të ndihmojë migrantët, qeveritë, komunitetin vendas, shoqërinë 

civile dhe sektorin privat në shfrytëzimin e potencialit pozitiv të 

migracionit në aspektin social dhe ekonomik të qytetit. 

Objektivi Strategjik 2 është i ndarë në tre masa dhe 24 aktivitetete 

apo projekte mbështetëse, të cilat korrespondojnë me rreth 35 

indikatorë.  

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKTIVI STRATEGJIK 2 REZULTATET 

PËRMBUSHJA E FUNKSIONEVE PËR MIGRACIONIN DHE DIASPORËN 
SIPAS KUADRIT LIGJOR 

✓ Funksione ligjor të pëmbushura në masën 
100% 
✓ Koordinim, bashkepunim dhe korrdinim 
horizontal dhe vertical me te gjithe aktorët 
kombëtare dhe ndërkombëtarë  
✓ Mekanizma dhe instrumenta   të krijuar dhe 
në funksion të informimit të komunitetit të 
migrantëve dhe diasporës 

MASAT NR 
PËRSHKRIMI I 

PROJEKTITI/AKTIVITETIT 

PERIUDHA 
E 

ZBATIMITT 
INDIKATORËT 

KOSTO E 
PËRAFËRT 
(ne lëkë) 

STRUKTURA 
PËRGJEGJËSE Burimi I 

Financimit 

2.1 
Krijimi i instrumentave  të  

informimit dhe 
komunikimit 

2.1.1 

Krijimi dhe shpërndarja e paketave 

informuese (fletëpalosje, 

posterave, formateve të 

standartizuara, etj) lidhur me 

shërbimet që ofron BT në fushën e 

migracionit dhe diasporës 

 2022 -2026 

- Numri I fletëpalosjeve  
- Numri I posterave 
- Numri I fletushka / postera 
/ broshura / materiale të 
tjera të printuara, të 
shpërndara 

4,000,000 

SMD 

 Buxheti 
Donatorë 
OSHC 

2.1.2 

Krijimi dhe përditësimi i platformës 
dixhitale (rubrika, web, etj) të 
informimit për migracionin dhe 
diasporën  

 2022-2026 
- Platformë dixhitale 
funksionale dhe ë përditësuar 

Pa kosto 

DPTIIDh 
SMD Buxheti 

Donatorë 

2.1.3 

Publikimi i një newsletter periodike  
dixhitale lidhur me projektet e BT 
me fokus migracionn dhe 
diasporën 

 2022-2026 - Numri i newsletter Pa kosto 

SMD 
QRM 
DPSHS 
DZHEU 
DZHER 
KRD 

Buxheti 

2.1.4 

Krijimi dhe publikimi i kalendarit 
digital duke siguruar 
bashkërendimin e aktiviteteve së 
strukturave vendore dhe qendrore 
që operojnë në fushën e MD 

 2022-2026 - Kalendar dixhital i publikuar 1,125,000 

SMD 

Buxheti  
Donatorë 



2.1.5 

Organizimi i “Java e migracionit” 
me aktivitete në fusha të ndryshme 
me të rikthyerit mbi shkëmbimin e 
eksperiencave dhe praktikave të  
mira 

 2022-2026 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

5,000,000 

SMD 
DPPQ 
QRM  
OSHC 

Buxheti 
Donatorë 

2.1.6 

Organizimi i një forumi të 
përvitshëm “Let’s Make Tirana a 
better place” me përfaqësues të 
diasporës mbi mundësitë dhe 
potencialet e tyre për 
bashkëpunim me BT  

2022-2026 
- Numri i forumeve 
- Numri i pjesëmarrësve 

5,000,000 

SMD 
DSHM 
IQD 
 

Buxheti 
Donatorë 

2.1.7 

Prodhimi dhe shpërndarja e një 
paketë promovuese dhe 
informuese “Welcome to Tirana” 
(në 5 gjuhë) me informacion mbi 
shërbimet dhe protokollin 
administrativ për të huajt 
(shtetësia etj) 

2023 

- Numri i paketave 
promovuese 

- Numri i paketave të 
shpërndara 

400,000 

SMD 
24 NJA 
 
 

Buxheti 
Donatorë 

2.1.8 

Hartimi i një studimi bazuar në 
anketime dhe sondazhe me fokus 
të huajt mbi vështirësitë dhe 
mugesën e informacioneve për 
integrimin social ekonomik dhe 
kulturor të tyre në qytetin e 
Tiranës 

2024 - Studim i realizuar 3,500,000 

SMD 
OSHC 
IOM 
GIZ Donatorë 

2.1.9 

Studim për identifikimin e 
shkaqeve dhe arsyeve që ndikojnë 
në levizjet migratore të 
brendëshme në territorin e BT  

2024 - Studim i realizuar 2,000,000 

SMD 
OSHC 
24 NJA 
INSTAT 

Donatorë 

2.1.10 

Hartimi i paketave dhe sesioneve 
informuese për migracionin e 
parregullt, trafikimin e qenieve 
njerëzore  me të rinjtë (organizata 
rinore,  shkollat e mesme të qytetit 
etj.) 

2022-2026 
- Numri i sesioneve të   
zhvilluara 
- Numri i pjesëmarrësve 

5,000,000 

SMD 
DPPQ 
OSHC 

Donatorë 

2.1.11 

Rrugët dhe komunikimi i parregullt 
i migrimit (fushatë ndërgjegjësuese 
dhe informuese) 

2023-2024 

- Broshurë e realizuar 
- Dokumentar audioviziv 
- Ekzpozitë fotografike 

dixhitale  

25,000,000 

SMD 
OSHC 

Donatorë 



2.2 
Përmirësimi i 

bashkëpunimit horizontal 
dhe vertikal institucional 

 
 

2.2.1 

Vendosja e kontakteve me të gjitha 
institucionet shtetërore vendore 
dhe qendrore dhe krijimi I një 
database 

2022-2026 
- Database i kontakteve i 

krijuar dhe i përditësuar 
Pa kosto 

BT 
IQ  
ZR Buxheti 

2.2.2 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të 

informacioneve ndërmjet 

institucioneve qendrore dhe 

vendore 

 2022-2026 

- Sistem funksional 
- Numri raporteve të 

shkëmbyera ndërmjet 
insitucioneve 

Pa kosto 

BT 
IQ 
ZR Pa Buxheti 

2.2.3 
Organizmi  i takimeve të rregullta 
informative ndërmjet 
institucioneve   

 2022-2026 - Numri i takimeve 1,000,000 
BT 
IQ 
ZR 

Buxheti 

2.2.4 

Ndarja e raporteve analitike dhe 
informative relevante ndërmjet 
institucioneve vendore dhe 
qendrore 

 2023-2026 - Numri i raporteve analitike   Pa kosto 

BT 
IQ 

Pa Buxheti 

2.2.5 

Koordinimit vertikal dhe horizontal 
në BT mes strukturave që operojnë 
në mbështetje të migrantëve 

 2022-2026 - Numri i takimeve  Pa kosto 

BT 

Pa Buxheti 

2.3 
Përmirësimi i Koordinimit 

dhe bashkëpunimi  
ndërmjet organizatave 

kombëtare dhe 
ndërkombëtare 

2.3.1 

Vendosja e kontakteve dhe krijimi 
e rrjetit të bashkëpunëtorve 
vendor, agjenci, shoqëria civile që 
operojnë në fushën e MD 

 2022-2026 
- Database i 

bashkëpunëtorëve i krijuar 
dhe përditësuar 

10,000,000 

BT 
OSHC 
AN 

Buxheti 
Donatore 

2.3.2 

Identifikimi dhe krijimi i një 
database me projekte që 
zhvillohen brenda territorit të BT 
në fushën e MD 

 2023-2026 
- Database i krijuar dhe i 

përditësuar i projekteve në 
fushën e MD 

1,220,000 

BT 
OSHC 
AN Buxheti 

2.3.3 

Organizimi i një Konference 
vendore (1 herë në vit) mbi 
kontributin dhe arritjet e të gjithë 
aktorëve në fushën e MD 

 2022-2026 
- Numri i konferencave 
- Numri i pjesëmarrësve 

6,000,000 

BT 
IQ 
OSHC 
AN 
 

Donatorë 

2.3.4 

Studim mbi nevojat dhe praktikat e 
mira ndërkombëtare për qeverisjen 
e migracionit   

2025 - Studim i hartuar 3,000,000 

SMD 
OSHC 
AN 

Donatorë 

2.3.5 
Koordinimi i  aktiviteteve 
ndërmjet organizatave, 

 2023-2026 
- Numri i aktiviteteve të 

koordinuara 
3,500,000 

SMD 
OSHC 

Buxheti 
Donatore 



për të shmangur duplikimin e 
mbështetjes për shërbime e 
projekte  të njëjta dhe 
adresimi i saktë i nevojës për 
bashkëpunim 

AN 

2.3.6 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të 
informacioneve, i urave të 
bashkëpunimit me donatore dhe 
organizata në nivel vendor 

2022-2026 
- Numri i aktiviteve të 

realizuara në këtë fushë 
- Numri i pjesëmarrësve 

5,000,000 

SMD 
OSHC 
AN 

Buxheti 
Donatore 

2.3.7 

Monitorim dhe Vlerësim periodik 
(1 herë/vit) i zbatimit të projekteve 
të përbashkëta dhe asistencës 
teknike të ofruar nga organizatat 
kombëtare dhe ndërkombëtare 

2022-2026 
- Numri i raporteve të 

monitormit 
4,000,000 

OSHC 
AN 

Donatorë 

2.3.8 

Nënshkrimi i marrëveshjeve të 
bashkëpunimit me OSHC dhe 
partnerë 

2022-2026 
- Numri i marrëveshjeve të 

nënshkruara 
Pa kosto 

OSHC 
AN 
BT 

Buxheti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Krijimi dhe shpërndarja e paketave informuese (fletëpalosje, posterave, formateve të standartizuara, etj) lidhur me 
shërbimet që ofron Bashkia Tiranë në fushën e Migracionit dhe Diasporës. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.1 

INDIKATORËT 
Numri i fletëpalosjeve 
Numri i posterave 
Numri i fletushkave/postera/broshura/materiale të tjera të printuara, të shpërndara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Informimi për ekzistencën e shërbimeve ndaj migrantëve është i domosdoshëm jo vetëm për individët që kanë nevojë për të 
marrë këto shërbime, por edhe për komunitetin dhe institucionet e organizatat që punojnë në fushën e MD. Individët 
(migrantët) në nevojë për të marrë shërbime, duhet të dinë se ku dhe si të kërkojnë mbështetje për nevojat që kanë, në 
mënyrë që të arrijnë të përfitojnë nga shërbimet e ngritura për ta. Mungesa e informacionit përkatës i mban ata larg 
institucioneve që janë ngritur e funksionojnë për të adresuar nevojat e tyre, siç është edhe vetë SMD dhe QRM. 
Do të hartohen/dizenjohen paketa informuese (fletëspalosje/ postera etj) me të gjitha shërbimet që ofron Bashkia për 
migrantët. Këto paketa do të shpërndahen në pika të ndryshme sic janë: TIA, 24 NJA, SM, SIQ i BT, Infopoint etj. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi  dhe përditësimi i platformës dixhitale (rubrika, web, aplikacione etj) të informimit për Migracionin dhe Diasporën. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPTIIDH 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.2 

INDIKATORËT Platformë digjitale funksionale dhe e përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Për të infomruar më shumë migrantët mbi shërbimet që ofron BT dhe institucionet e tjera qendrore do të krijohet dhe 
përditësohet  platforma dixhitale (rubrike, Web etj) nga DPTIIDH. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Publikimi i një newsletter periodike  dixhitale lidhur me projektet e Bashkisë Tiranë me fokus Migracionn dhe Diasporën. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.3 

INDIKATORËT Numri i newsletter 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Prodhimi dhe publikimi i një newsletter/revistë periodike (6 mujor/vjetor) si një hapësirë e lajmit për të gjitha projektet e BT e 
cila ka si qëllim promovimin e tyre dhe ofrimin e mundësive për bashkëpunim me migrantët dhe Diasporën shqiptare   

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Krijimi dhe publikimi i kalendarit digjital duke siguruar bashkërendimin e punës së strukturave vendore që operojnë në 
fushën e Migrimit dhe Diasporës. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, QRM, DPSHS, KRD, DZHEU, DZHER 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.4 

INDIKATORËT Kalendar digjital i puiblikuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Në mënyrë që bashkëprendimi i punës ndërmjet strukturave të BT që operojnë në fushën e MD-së të jetë i përcaktuar qartë 
(kush bën çfarë) dhe brenda afateve të përcktuara nga ligji apo nga vetë strukturat, nga SMD do të grumbullohet informacioni 
dhe do të publikohet kalendari i përvitshëm i kryerjes së aktiviteteve për çdo strukturë. Për realizmin e kalendarit digjital do të 
kërkohet ndihma e donatorëve ose do të kontraktohen kompani të licencuara në këtë fushë. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Organizimi i "Java e Migracionit" me aktivitete në fusha të ndryshme me të rikthyerit mbi shkëmbimin e eksperiencave dhe 
praktikave të mira. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPPQ, QRM, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.5 

INDIKATORËT 
Numri i aktiviteteve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Cdo vit në muajin Dhjetor në kuadër të 18 dhjetorit Ditës ndërkombëtare të Migracionit, do të organizohet "Java e Migracionit" 
e cila do të ketë në fokus migrantët e rikthyer. Gjatë kësaj jave do të organziohen aktivitete të ndryshme si: takime, workshop-
e, ekspozita, panaire etj. në të cilat migrantët e rikthyer do të shkëmbejnë eksperiencat e tyre dhe do të sjellin praktikat më të 
mira që lidhen me njohuritë e shprehitë profesionale dhe kulturën e punës që kanë fituar gjatë punës në vendet ku kanë jetuar 
apo studiuar, kapitalin social që ka të bëjë me vlerat sociale që fitojnë migrantët gjatë qëndrimit në vendin pritës, kapitalin 
kulturor që vlerëson vlerat kulturore që fitojnë migrantët. 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Organizimi i një forumi të përvitshëm "Let's Make Tirana a Better Place" me përfaqësues të Diasporës mbi mundësitë dhe 
potencialet e tyre për bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPSHM, IQD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.6 

INDIKATORËT 
Numri i forumeve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Forumi "Let's Make Tirana a Better Place" do të jetë një eveniment i përbashkët i pjesëtarëve më të suksesshëm dhe 
përfaqësues të diasporës. Organzimi I përvitshëm i tij do të fuqizojë ndjenjën e identitetit dhe bashkimit kombëtar si dhe  do të 
rrisë respektin për diasporën dhe do të nxisë konkluzione praktike në koordinimin dhe angazhimin e saj brenda dhe jashtë 
vendit. Forumi do të mbledhë figura të spikatura të biznesit, shkencës, artit, kulturës, sporteve dhe studentët e suksesshëm që 
jetojnë jashtë vendit. Aty do të vlerësohen arritjet dhe shkëmbehen eksperiencat mbi mundësitë dhe potencialet për 
bashkëpunim me në funksion të zhvillimit lokal. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Prodhimi dhe shpërndarja e një pakete promovuese dhe informuese "Welcome to Tirana (në 5 gjuhë) me informacion mbi 
shërbimet dhe protokollin administrativ për të huajt (shtetësia, etj). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, 24 NJA 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.7 

INDIKATORËT 
Numri i paketave promovuese 
Numri i paketave të shëprndara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Synohet krijimi i nje materiali promovues dhe informativ për mirëseardhjen e të huajve. Ky publikim do të jetë në disa gjuhë të 
huaja dhe do të shërbejë edhe si nje instrument për informimin e të gjitha shërbimeve dhe protokollit përkatës në Bashkinë e 
Tiranës. Hartohet një paketë udhëzuese me termat e referencës  në bashkëveprim me Drejtorinë përkatëse dhe  kontraktohet 
ekspertiza e nevojshme për përkthimin, dizenjimin dhe skemën e shpërndarjes së saj. 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i një studimi bazuar në anketime dhe sondazhe me fokus të huajt mbi vështirësitë dhe mungesën e informacioneve 
për integrimin social ekonomik dhe kultturor të tyre në qytetin e Tiranës. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, IOM, GIZ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2024 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.8 

INDIKATORËT Studim i realizuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për të pasur sukses, BT do të duhet të bëjë shumë më shumë për të kuptuar problematikat e migracionit për të përgatitur 
politikat e ardhshme për migracionin. Materiale interesante dhe të dobishme do të prodhohen nëpërmjet sondazheve dhe 
anketimeve që do nxjerrin në pah mungesën e informacioneve dhe shërbimet e duhura për integrimin ekonomiko social dhe 
kuturor të migrantëve (të huaj) të rregullt dhe të parregullt. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Studim për identifikimin e shkaqeve dhe arsyeve që ndikojnë në lëvizjet migratore të brendhmë në territorin e Bashkisë 
Tiranë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, 24 NJA, INSTAT 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2024 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.9 

INDIKATORËT Studim i realizuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Një fenomen që vlen të theksohet për qytetin e Tiranës në veçanti nga Bashkitë e tjera të vendit është edhe lëvizja migratore e 
brendshme e cila ka ndryshuar ndjeshëm strukturën e popullsisë së qytetit dhe shoqërohet patjetër me kërkesa të ndryshme 
për shërbime. Duke qënë se pjesa më e madhe e migrantëve ka tendencën që të vendoset në BT rrjedh si domosdoshmëri 
planifikimi i ofrimit të shërbimeve për nivele të shpejta të rritjes së popullsisë. Për këtë qëllim studime që identifikojnë shkaqet 
e këtyre lëvizjeve migratore merr një rëndësi të veçantë për faktin që analiza e tyre do të ndihmojë vendimmarrësit të hartojnë 
politika efektive në të ardhmen. 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i paketave dhe sesioneve informuese për migracionin e parregullt, trafikimin e qenieve njerëzore me të rinjtë 
(organizata rinore, shkollat e mesme të qytetit, etj). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, DPPQ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.10 

INDIKATORËT 
Numri i sesioneve të zhvilluara 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Migracioni i parregullt drejt vendeve të BE-së është një nga dukuritë negative të migracionit shqiptar e cila ka prekur kryesisht 
grupet e të rinjve. Fushatat informuese synojnë të ndërgjegjësojnëë qytetarët shqiptarë dhe veçanërisht të rinjtë, për rregullat 
e lëvizjes së lirë, mundësitë e migracionit të rregullt si dhe të theksojnë se zhvillimi i aftësive për tregun e punës, të të nxënit, 
formimit profesional dhe arsimi i lartë, janë zgjedhja e duhur për të rritur mundësinë e punësimit.   
Do të krijohen paketa informuese/fletëpalosje dhe do të zhvillohen sesione informuese në shkollat e mesme të kryeqytetit, me 
organizatat rinore në bibliotekat e qytetit etj. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Rrugët dhe komunikimi i parregullt i migrimit (fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2024 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.1, Projekti  2.1.11 

INDIKATORËT 
Broshurë e realizuar 
Dokumentar audioviziv 
Ekzpozitë fotografike dixhitale 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Ky projekt do të sigurojë informacion para nisjes mbi rregullat, të drejtat dhe detyrimet e migrantëve në vendet e destinacionit, 
si dhe mbi rreziqet që lidhen me përdorimin e kanaleve të parregullta të migrimit, organizimin e fushatave ndërgjegjësuese dhe 
ofrimin e këshillimit në mënyrë që të mbrohen migrantët nga potenciali shfrytëzimit. 
Projekti do të informojë emigrantët se me cilat agjenci duhet të kontaktojnë në vendin e destinacionit në rast problemi. 
Ekziston një theks i veçantë mbi gratë dhe vajzat migrante pasi ato mund të vuajnë nga një cenueshmëri e dyfishtë (si 
emigrante dhe të qenit gra/vajza) duke çuar në fenomene shqetësimi serioz siç është trafikimi i qenieve njerëzore. Do të 
prodhohet një broshurë për të drejtuar qasjen e emigrantëve në institucionet dhe shërbimet administrative dhe ligjore.  
Gjithashtu do të realizohet një ekspozitë fotografike digjitale që do të përshkruajë vendet dhe kujtimet e tragjedive, duke u 
bërë një ekspozitë udhëtuese në vendet e origjinës dhe tranzitit. Pjesë e këtij projekti është dhe një dokumentar audiovizual 
mbi dinamikën dhe realitetin e trafikimit të qenieve njerëzore nga dhe përmes Shqipërisë në Evropë për të mundësuar 
përhapjen e gjerë të njohurive mbi rreziqet e migrimit të parregullt;   

 

 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 



TITULLI I PROJEKTIIT Vendosja e kontakteve me të gjitha institucionet shtetërore, vendore dhe qendrore dhe krijimi i një database.   

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT. IQ, ZR 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.2, Projekti  2.2.1 

INDIKATORËT Database i kontaktave i krijuar dhe përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Në mënyrë që insitucionet të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre në fushën e MD, vendosja e kontakteve dhe krijimi i një 
databaze ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për shkëmbimin e informacioneve, të dhënave, raporteve analitike, eksperiencave, 
etj, por të shërbejë për shmangien e duplikimeve apo mbivendosjen e aktiviteteve që këto struktura kryejnë. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informacioneve ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore.   

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, IQ, ZR 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.2, Projekti  2.2.2 

INDIKATORËT Sistem funksional 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Pas identifikimit dhe vendosjes së kontakteve me të gjitha instititucionet në nivel qendror dhe rajonal do krijohet një sistem i 
qartë i shkëmbimit të informacioneve statistikore, informacioneve studimore apo zhvillimeve rajonale dhe kombëtare 
ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Organizimi i takimeve të rregullta informative ndërmjet institucioneve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, IQ, ZR 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.2, Projekti  2.2.3 

INDIKATORËT Numri i takimeve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Pas identifikimit dhe vendosjes së kontakteve me të gjitha instititucionet në nivel qendror dhe rajonal do krijohet një sistem 
periodik I takimeve, konferencave apo forma të tjera të aktiviteteve informative ndërinstitucionale për të garantuar 
gjithëpërfshirjen dhe angazhimin maksimal të aktorëve. 

 

 

 

 

 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 



TITULLI I PROJEKTIIT Ndarja e raporteve analitike dhe informative relevante ndërmjet institucioneve vendore dhe qendrore. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, IQ, ZR 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.2, Projekti  2.2.4 

INDIKATORËT Numri i raporteve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Duke qenë se për migracionin dhe diasporën hartohen dokumenta të tipologjive të ndryshme nga të gjitha institucionet që 
ushtrojnë veprimtari direkte ose indirekte në këtë fushë (studime, raporte analitike, policy paper etj) konsiderohet tepër  e 
rëndësishme ndarja e tyre ndërmjet institucioneve për të garantuar hartimin e politikave dhe zbatimin e projekteve relevante 
dhe gjithëpërfshirëse. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Koordinimi vertikal dhe horizontal në BT mes strukturave që operojnë në mbështetje të migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.2, Projekti  2.2.5 

INDIKATORËT Numri i takimeve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për të pasur një qasje më sistematike dhe për t'ju përgjigjur natyrës shumëdimensionale të migracionit dhe diasporës, 
kooridinimi i punës vertikal dhe horizontal mes strukturave të BT që punojnë në mënyrë direkte dhe indirekte në këtë fushë 
është shumë i rëndësishëm. Për këtë qëllim do të organizohen takime periodike mujore mes drejtorive përkatëse të aparatit 
qendror dhe institucioneve të varësisë, ku do të analizohen agjendat dhe do të përcaktohen veprimtaritë dhe aktivitetet që do 
të realizohen çdo muaj. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Vendosja e kontakteve dhe krijimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve vendor që operojnë në fushën e MD 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.1 

INDIKATORËT Database i krijuar dhe i përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Numri i OSHC-ve, agjencive të angazhuara në ofrimin e shërbimeve ndaj migrantëve, duke përfshirë informimin, 
ndërgjegjësimin, mbrojtjen sociale, punësimin, mirëqenien etj,  është rritur gradualisht dhe tanimë ofron larmishmëri. Për këtë 
qëllim kërkohët një bashkëpunim efikas me OSHC-të/agjencitë që operojnë në ofrimin e shërbimeve ndaj migrantëve, 
veçanërisht të atyre që synojnë grupet dhe individët e cenueshëm, gratë e trafikuara, të rinjtë etj. Ky bashkëpunim do të 
realizohet në formën e takimeve, workshopeve, seminareve etj, për të diskutuar projekte dhe aktivitete të përbashkëta dhe  
për të rritur ndikimin e ndërhyrjeve dhe iniciativave të përbashkëta në këtë fushë. 

 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT Identifikimi dhe krijimi i një database me projekte që zhvillohen brenda territorit të BT në fushën e MD 



STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.2 

INDIKATORËT Database i krijuar dhe i përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Projektet, aktivitetet dhe nismat e parashikuara apo në proces që do të zhvillohen nga të gjithë aktorët në fushën e MD do të 
grumbullohen në një data base i cili do të shërbejë jo vetëm për informim në shkallë të gjerë dhe trasparencë me publikun dhe 
komunitetin e migrantëve të kthyer apo diasporës por do të shërbejë një si hartë orientuese që potencialet (projektet dhe 
asistenca e bashkëpunëtorëve) të kanalizohen në fushat e pambuluara me mbështetje. Ky database mund të publikohet në 
web-in e ngritur nga SMD. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Organizimi i një Konference vendore (periodike vjetore) mbi kontributin dhe arritjet e të gjithë aktorëve në fushën e MD. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.3 

INDIKATORËT 
Numri i konferencave 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Një konferencë vjetore do të organziohet nga BT me të gjithë aktorët e pushtetit qendror (Ministri, Agjenci, Drejtori të varësisë, 
Zyra rajonale etj.) si dhe OSHC apo partnerë ndërkombëtare, ku në fokus të axhendës së saj do të jenë sfidat e migracionit, 
qeverisja e mirë, shkëmbimi i njohurive me qëllim krijimin e politikave të përshtatshme dhe të përbashkëta si dhe ndërtimin e 
mëkanizmave nxitës më në lidhje me migracionin dhe diasporën.  Gjithashtu konferenca do të synojë, të adresojë sfidat aktuale 
të politikave dhe të ofrojë zgjidhje për shfrytëzim më të mirë të lëvizshmërisë njerëzore. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Studim mbi nevojat dhe praktikat e mira ndërkombëtare për qeverisjen lokale të migracionit. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC , AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2025 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.4 

INDIKATORËT Studim i hartuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Duke qenë se funksioni i MD është një funksion i ri për BT, hartimi i një studimi mbi nevojat dhe praktikat e mira 
ndërkombëtare për qeverisjen lokale në fushën e  migracionit, do të shërbjeë si një udhërrëfyes për BT në mënyrë që të 
hartohen projekte dhe politika efektive për t'u përballur në të ardhmen me të gjitha sfidat e migracionit 

 

 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 

TITULLI I PROJEKTIIT  Koordinimi i aktiviteteve ndërmjet organizatave, për të shmangur duplikimin e mbështetjes për shërbime/projekte  të 



njëjta dhe adresimi I saktë I nevojës për bashkëpunim. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.5 

INDIKATORËT Numri i aktiviteteve të koordinuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Takimet periodike fizikish dhe virtualisht me të gjitha orgaznizatat që operojnë në fushën e MD në të cilat do të diskutohen 
aktivitetet dhe projektet që do të ndërmarrin palët, në mënyrë që të shmanget duplikimi i tyre, shkëmbimi i kalendarëve të 
aktiviteteve, dhe forcimi i bashkëpunimit mes tyre për të organziuar aktivitete/projekte të pëbashkëta. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informacioneve, i urave të bashkëpunimit me donatorë dhe organizata në nivel vendor. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.6 

INDIKATORËT 
Numri i aktiviteteve të realizuara 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Aktualisht në Tiranë donatorë seriozë si IOM, GIZ, UNDP etj, apo organziata të tjera në nivel vendor po operojnë me sukses në 
projekte dhe aktivitete me fokus MD. Shkëmbimi i informacioneve dhe eksperiencave, ngritja e kapaciteteve dhe forcimi i 
bashkëpunimit me ta do te jenë në fokus për të hartuar politikat e duhura për migracionin si dhe për përmirësimin e 
shërbimeve në nivel vendor.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Monitorim dhe vlerësim periodik (1 herë/vit)I zbatimit të projekteve të përbashkëta dhe asistencë teknike të ofruar nga 
organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.7 

INDIKATORËT Numri i raporteve të monitorimit 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Projektet dhe aktivitetet që zhvillohen nga BT në bashkëpunim me OSHC dhe AN kanë nevojë për një monitorim dhe vlerësim 
për të analizuar përmbushjen e rezultateve të synuara. Procesi i vlerësimit do të evidentojë projektet dhe praktikat e 
suksesshme në fushën MD si dhe nevojën për përmirësim nga të dy palët.  

 

 

 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 2 



TITULLI I PROJEKTIIT Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me Organizata Shoqërore Civile dhe Partnerë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 2, Masa 2.3, Projekti  2.3.8 

INDIKATORËT Numri i marrëveshjeve të nënshkruara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Marrëveshjet e Bashkëpunimit me OSHC dhe partnerët ndërkombëtarë synojnë krijimin e partneritetit ndërmjet palëve për një 
bashkëpunim konstruktiv me qëllim implementimin e projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta në fushën e MD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 NGRITJA E SISTEMIT TË TË DHËNAVE MBI MIGRACIONIN 

NË NIVEL VENDOR, VLERËSIMIT TË NEVOJAVE DHE 

REFERIMIT TË RASTEVE TË TË KTHYERVE NGA GRUPET 

VULNERABËL    

Ri-integrimi i migrantëve të kthyer është procesi i rikthimit të 

përfitimeve dhe shërbimeve që ata gëzonin para emigrimit dhe 

përfshin ri-integrimin e plotë ligjor, politik, kulturor, arsimor, social  

dhe ekonomik të tyre. 

Nisur nga fakti që migracioni është një funksion i ri për qeveritë 

vendore, dhe hartimi i politikave dhe programeve specifike për ta 

kërkon një vlerësim të situatës aktuale të migracionit në territorin e BT-

së. Për këtë analizë nevojiten të dhëna të sakta demografike, sociale 

dhe ekonomike.  

Ngritja e sistemit të mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave 

administrative për migracionin në nivel vendor  në bashkëpunim me 

institucionet qendrore (Ministrinë e Brendshme, INSTAT,etj) është një 

masë tjetër që do të ndërmarrë BT. Ky sistem do të ofrojë një 

identifikim dhe hartëzim të të kthyerve që janë vendosur në territorin e 

BT. Me ngritjen dhe funksonimin e tij do të bëhet e mundur koordinimi 

dhe ofrimi i shërbimeve të duhura për këtë kategori.  

Gjithashtu, midis të kthyerve ka viktima të trafikimit, persona që 

riatdhesohen drejtpërdrejt nga burgjet, persona me sëmundje të rënda 

infektive, persona të lindur dhe rritur në vendet nga të cilat kthehen, 

duke lënë pas histori të ndryshme dhe jetë të tëra. Nga ana tjetër në 

fokus do të mbahet edhe grupmoshat të cilat kanë nevojë për 

shërbime specifike dhe mbështetje profesionale. Prandaj, është e 

nevojshme që çdo i kthyer të trajtohet rast pas rasti. 

Kjo situatë paraqet nevojën për profilizimin social dhe ekonomik të 

personave të rikthyer në mënyrë që të bëhet më lehtë vlerësimi i 

nevojave të tyre dhe të oforhet ndihma e specializuar për ri-integrimin 

e tyre bazuar në nevojat. 

Prandaj një tjetër sfidë e BT është ngritja dhe funksionimi i sistemit 

të vlerësimit të nevojave të të rikthyerve nga kategoritë vulnerabël. 

Ky sistem do të ndjekë një procedurë  të mirëpërcaktuar të studimit 

dhe të vlerësimit të situatës rast pas rasti të çdo individi. Në 

përfundim do të hartohet dhe zbatohet plani individual i ri-

integrimit social dhe ekonomik të të kthyerve sipas kategorive 

vulnerabël. Ky sistem do të mund të ofrojë shërbimet parësore që 

përfshin ndihmën pas mbërritjes: asistencë psikosociale, ligjore, 

shëndetësore, sigurimi i një strehe të përkohshme etj.  

Gjithashtu ngritja e sistemit të referimit të rasteve në skemat 

sociale dhe ekonomike vendore dhe qendrore do të jetë një sistem 

koordinues dhe referues ndërmjet të gjitha strukturave vendore 

dhe qendrore të cilat ofrojnë shërbime për kategoritë vulnerabël të 

të kthyerve. Strukturat vendore në Bashki do të kenë përgjegjësi të 

realizojnë një profil të të kthyerve bazuar tek të dhënat e sistemit të 

vlerësimit dhe planet individuale të hartuara më parë. Shërbimet që 

do të ofrohen do të monitorohen sistematikisht nga struktura 

përgjegjëse në BT dhe do të ndërmerren masat e nevojshme 

përmirësuese. 

Objektivi Strategjik 3 është i ndarë në tre masa dhe 19 aktivitetete 

apo projekte mbështetëse, të cilat korrespondojnë me rreth 30 

indikatorë.  

 

 

 



OBJEKTIVI STRATEGJIK 3 REZULTATET 

NGRITJA E SISTEMIT TË TË DHËNAVE MBI MIGRACIONIN NË NIVEL 
VENDOR, VLERËSIMIT TË NEVOJAVE DHE REFERIMIT TË RASTEVE TË 

TË KTHYERVE NGA GRUPET VULNERABËL    

✓ Ngritja dhe funksionimi i sitëmit të të dhënave 
demografike për migrantët në territorin e BT   
✓ Ngritja dhe funksionimi i sistemit të vlerësimit 
të nevojave për kategoritë vulnerabël të të 
kthyerve rast pas rasti 
✓ Ngritja dhe funksionimi i sistemit të referimit 
dhe koordinimit në strukturat përgjegjëse në BT  

MASAT NR 
PËRSHKRIMI I 

PROJEKTITI/AKTIVITETIT 

PERIUDHA 

E 

ZBATIMITT 

INDIKATORËT 

KOSTO E 

PËRAFËRT 

(ne lëkë) 

STRUKTURA 

PËRGJEGJËSE Burimi I 

Financimit 

3.1 
Ngritja e sistemit të 

mbledhjes, analizimit 
dhe ndarjes së të 

dhënave administrative  
për migracionin në 

nivel vendor 

3.1.1 

Hartimi i një studimi për 

përzgjedhjen e metodologjive për 

prodhimin dhe shkëmbimin 

institucional për të dhënat 

administrative për të rikthyerit në 

nivel vendor  

  2022-2023 
-  Studimi i hartuar 
  

300,000  

INSTAT 
IOM  
SMD   

Donatorë 
OSHC 

3.1.2 

Hartmi dhe miratimi i 
marrëveshjeve ndërinstitucionale 
me MB, INSTAT për shkëmbimin e 
të dhënave 

 2023- 2024 
- Marrëveshje të 
nënshkruara 

1,000,000 

DPJAL 
MB 
INSTAT 
SM 

Buxheti 
 

3.1.3 

Hartimi i një modeli standard për 
mbledhjen e të dhënave për 
migracionin nga sportelet e 
gjendjes civile të 24 NJA. 
 
Rritja e kapaciteteve të personelit 
të gjendjes civile në 24 NJA për 
mbledhjen e informacioneve mbi 
të kthyerit 

2023 
- Model i standartizuar 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve 

600,000 

24 NJA 
INSTAT 
ASPA 
IOM 
GIZ 

Donatorë 
OSHC 
BT 

3.1.4 

Përpunimi, analizimi dhe publikimi 
i të dhënave mbi migracionin në 
portalin statistikor 
opendata.tirana.al 

 2023-2026 
- Numri i treguesve 

statistikorë 
- Rubrikë e krijuar  

 Pa kosto 

DPTIIDh 
24 NJA 

 Buxheti 

3.2 
Ngritja dhe 

funksionimi i sistemit 
3.2.1 

Vendosja e një sistemi të 
bashkëpunimit, gjurmimit dhe 
referimit të rasteve me Policinë 

2023 
- Numri i takimeve  
- Numri i rasteve të 

identifikuara nga ky 
25,000,000 

QRM 
PK 

24 NJVRN  

Buxheti 
Donatore 



të vlerësimit të 
nevojave të të ri-

kthyerve nga kategoritë  
vulnerabël  

 

Kufitare  për shkëmbimin e 
informacioneve 
 
Nënshkrimi i marrëveshjeve të 
bashkëpunimit 

bashkëpunim 
- Marrëveshje e nënshkruar 

 

3.2.2 

Hartimi i udhëzuesve operacionale 
dhe protokollove administrative 
(komponenti gjinor ne fokus)  për 
vleresimin e nevojave për çdo 
grup vulnerabël të të rikthyerve 

2023 
- Numri i udhëzuesve 

operacionale 
- Numri i protokollove  

2,280,000 

QRM 
SMD 
DPSHS 
OSHC 

Buxheti 
Donatorë 

3.2.3 

Hartimi i formularëve dhe 

formateve të intervistave dhe 

planeve individuale për çdo 

kategori vulnerabël 

2023 

- Formularë të standartizuar 
- Formatet e intervistave të 

hartuara 
- Formate planesh individuala 

të standartizuar 

1,700,000 

QRM 
SMD 
DPSHS 
OSHC 

Buxheti 
Donatorë 

3.2.4 

Shkëmbim eksperience me 
simotrat e QRM në komunat e 
Kososves, mbi mënyrën e 
menaxhimit të rasteve dhe 
përmirësimin e protokolleve 
(Kosova rast suksesi) 

 2024-2026 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

3,000,000 

QRM 
DPSHS 

Donatorë 

3.2.5 

Rritja e kapaciteteve të personelit 
që do të punojë me sistemin e 
vlerësimit të nevojave 

 2023 - 2026 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve 

18,000,000 

ASPA 
IOM 
GIZ 
DPBNJ 

Donatorë 

3.2.6 

Informim dhe mundësim i pajisjes 
me dokumenta identifikimi, 
vërtetime, certifikata apo 
dokumenta të tjera të nevojshme 

  2023-2026 - Numri i përfituesve Pa kosto 

QRM 
Buxheti  
QRM 

3.2.7 

Hartimi dhe zbatimi i planeve 
individuale bazuar tek të dhënat e 
vlerësimit të nevojave  për çdo te 
kthyer nga grupet vulnerabël 

  2023-2026 
- Numri i planeve individual 

të hartuar 
 Pa kosto 

QRM 
Buxheti 
QRM 

3.2.8 

Këshillim dhe asistencë për të 
kthyerin mbi afatet ligjore, 
informacionet dhe plotësimin e 
dokumentave të nevojshme  

  2023-2026 
- Numri i të këshilluarve 
- Numri i të asistuarve 

Pa kosto 

QRM 
Buxheti 
QRM 



3.2.9 

Këshillim dhe asistencë 
psikosociale dhe shëndetësore për 
rastet emergjente (gratë 
trafikuara, fëmijë të mitur, 
persona me sëmundje të rënda, të 
dalë nga burgjet etj) 

  2023-2026 - Numri i rasteve të trajtuar Pa kosto 

QRM 

Buxheti 
QRM 

3.2.10 

Vlerësimi periodik i ecurisë së 
planit të rintegrimit deri në 
mbylljen e rastit 

  2023-2026 
- Numri i raporteve të 

vlerësimit 
Pa kosto 

DPSHS 

Buxheti 

3.3 
Ngritja dhe 

funksionimi i sistemit 
të referimit të rasteve 
nga grupet vulnerabël 
në skemat sociale dhe 

ekonomike në BT  

3.3.1 

Hartimi i një manuali procedurash  
(workflow) që do të ndjekin 
strukturat e BT për  rastet e 
referuara të të kthyerve nga 
grupet vulnerabël 

2023 - Manual i hartuar Pa kosto 

DPSHS 
DPBNJ 
DAP Buxheti 

3.3.2 

Profilizimi i të gjitha rasteve dhe 
përgatitja e skenarëve të 
përfshirjes në skemat sociale dhe 
ekonomke vendore 

  2023-2026 
- Numri i skedave të 

profilizuara 
Pa kosto 

DPSHS 
QRM 

Buxheti 

3.3.3 

Informimi dhe orientimi i të 
kthyerve nga grupet vulnerabël 
për tu përfshirë në skemat sociale 
më të përshtatshme bazuar në 
nevojat e tyre. 

 2023-2026 
- Numri i të informuarve 

 
Pa kosto 

DPSHS 
QRM 

24 NJVRN  
 

Buxheti 

3.3.4 

Asistencë për plotësimin e 
dokumentave të nevojshëm për 
përfshirje në skemat sociale 

 2023-2026 - Numri i të asistuarve Pa kosto 

DPSHS 
QRM Buxheti 

3.3.5 

Monitorim dhe vlerësim i sitemit 
të referimit dhe koordinimit   2023-2026 

- Numri i raporteve të 
monitorimeve dhe 
vleresimeve  

Pa kosto 

DPSHS 

Buxheti 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i një studimi për përzgjedhjen e metodologjive për prodhimin e të dhënave administrative për të ritkthyerit në nivel 
vendor 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  INSTAT, IOM, SMD, DDH, MB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.1, Projekti  3.1.1 

INDIKATORËT Studim i hartuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Aktualisht të dhënat zyrtare dhe publike për të gjitha kategoritë e migracionit dhe në kohë janë prodhuar nga INSTAT, por këto 
të dhëna nuk kanë periodicitet, dhe mbi të gjitha janë gjithmonë në rang kombëtar. Si të tilla nuk japin një tablo të qartë të 
situatës së migrantëve të rikthyer dhe nuk shërbejnë për të hartuar politika apo plane cilësore në nivel vendor.  Burimi i 
prodhimit të informacionit për migracionin janë vetëm institucionet e nivelit qendror. Për këtë qëllim në bashkëpunim me 
INSTAT, IOM si insitucione të suskseshme në mbedhjen dhë përpunimin statistikor do të hartohet një studim për prodhimin e 
këtyre të dhënave në rang Bashkie. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Hartmi dhe miratimi i marrëveshjeve ndërinstitucionale me Ministrine e Brendshme, INSTAT për shkëmbimin e të dhënave. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPJAL, MB, INSTAT 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2024 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.1, Projekti  3.1.2 

INDIKATORËT Marrëveshje të nënshkruara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Marrëveshjet ndërinsitucionale me MB dh INSTAT do të mundësojnë bashkëpunimin e ndërsjelltë për shkëmbimin e 
informacionit dhe shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përvojës në mënyrë që të lehtësojë zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta 
për grumbullimin, përpunimmin dhe analizimin e të dhënave statistikore në fushën e MD. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Hartimi i një modeli standard për mbledhjen e të dhënave për migracionin nga sportelet e GJC të 24 Njësive Administrative. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  24 NJA, INSTAT, DPTIIDH, IOM, GIZ, MB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.1, Projekti  3.1.3 

INDIKATORËT Model i standartizuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Duke qenë se sportelet e GJC të 24 NjA janë pikat e shërbimit për çdo qytetar shqiptar, shtetas i huaj dhe persona pa shtetësi 
me vendbanim të pëhershëm apo të përkohshëm që regjistrohen si banorë të qytetit të Tiranës, këto pika mund të shërbjenë si 
institucione të grumbullimit të të dhënave për migrantët në nivel vendor. Për këtë qëllim BT në bashkëpunim me INSTAT, GIZ, 
IOM do të hartohet një formular standart me komponentë specifikë për mbeldhjen e të dhënave: kategori migrantësh, gendër, 
grupmosha, gjendja ekonomike sociale, arsyet e levizjeve migratore etj. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT Rritja e kapaciteteve të personelit të Gjendjes Civile në 24 NJA për mbledhjen e informacioneve mbi të kthyerit. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  24 NJA, INSTAT, IOM, GIZ, 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.1, Projekti  3.1.3 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Në bashkëpunim me institucione të ngarkuar për prodhimin e statistikave zyrtare dhe institucione të tjera, publike ose jo, të 
cilët nxjerrin statistika të fushave të ndryshme, do të zhvillohen trajnime me stafet e GJC për të forcuar kapacitetet e tyre në 
funksion të grumbullimit sa më cilësor dhe të saktë të të dhënave për migrantët e rikthyer në nivel vendor. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Përpunimi, analizimi dhe publikimi i të dhënave mbi migracionin në portalin statistikor opendata.tirana.al 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  24 NJA, DPTIIDH 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.1, Projekti  3.1.4 

INDIKATORËT 
Numri i treguesve 
Rubrikë e krijuar dhe e përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Departamenti i të Dhënave në BT do të grumbullojë informacionin e marrë nga të gjitha insitucionet që prodhojnë statistika për 
MD, sipas metodologjive që ata përdorin, duke krijuar një bazë të dhënash pasi do t'I publikojë ato në portalin opendata.al. 
Publikimi i tyre në portalin opendata.al do ti shërbejë jo vetëm BT dhe qytetarëve të saj por edhe të gjithë politikëbërësve për 
të marrë vendime dhe studiuesve në kryerjen e analizave të ndryshme. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Vendosja e një sistemi të bashkëpunimit, gjurmimit dhe referimit të rasteve me Policinë Kufitare për shkëmbimin e 
informacioneve 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, PK, MB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.1 

INDIKATORËT 
Numri i takimeve 
Numri i rasteve të identifikuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Ky bashkëpunim do të arrihet ndërmjet, institucioneve qw merren me çështjet e migracionit dhe rastet e grupeve të 
cenueshme për të ngritur një sistem efikas të gjurmimit dhe referimit të rasteve në mënyrë që çdo migrant i kthyer të marrë 
informacionin e duhur dhe shërbimet që ofron BT për ta. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, PK, MB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.1 

INDIKATORËT Marrëveshje e nënshkruar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Për të zyrtarizuar dhe përcaktuar përgjegjësitë e palëve si dhe  për të përmbushur qëllimin e përbashkët atë të ofrimit të 
informacionit dhe shërbimeve ndaj migrantëve, ndërmjet dy insitucioneve do të nënshkruhet një Marrëveshje Bashkëpunimi 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i udhëzuesve operacionale dhe protokollove administrative për vlerësimin e nevojave për çdo grup vulnerabël të të 
rikthyerve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, SMD ,DPSHS, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.2 

INDIKATORËT 
Numri i udhëzuesve operacionalë 
Numri i protokolleve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

BT si ofrueset e shërbimeve përballet me një varg kufizimesh për të mbështetur në mënyrë efektive sigurinë, mirëqenien dhe 
integrimin afatgjatë të kategorive më vulnerabël të migrantëve të rikthyer, duke marrë parasysh kompleksitetin dhe larminë e 
nevojave të tyre për ndihmë. Bazuar në përvojat e këtyre kategorive (gra dhe vajza të trafikuara, të miturit e pashoqëruar, të 
sapodalë nga burgjet jashtë vendit etj) nevojitet hartimi i udhëzuesve të cilët do të kryejnë vlerësimin e nevojave për të 
garantuar ri-integrim të plotë të tyre dhe protokollet përkatëse.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT Hartimi i formulëve dhe formateve të intervistave dhe planeve individuale për  çdo kategori vulnerabël. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, SMD, DPSHS, OSHC, AN 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.3 

INDIKATORËT 
Formularë të standartizuar 
Formate intervistash 
Formate planesh individuale 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Pjesë përbërëse e Udhëzuesit Operacional do të jenë dhe formularët/formatet e intervistave dhe planet individuale për çdo 
kategori vulnerabël, të cilët do të shërbejnë për vlerësuar situatën ekonomiko sociale të çdo individi në mënyrë që të hartohet 
një plan individual sipas karakterisitkave specifike të secilit rast të identifikuar, për të marrë shërbimet e nevojshme. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Shkëmbim eksperience me simotrat e Qendrës së Rintegrimit të Migrantëve në komunat e Kososvës, mbi mënyrën e 
menaxhimit të rasteve dhe përmirësimin e protokolleve (Kosova rast suksesi). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, SMD, DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2024-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.4 

INDIKATORËT 
Numri i aktiviteteve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Modeli i ri-integrimit të migrantëve të kthyer është një model suksesi. Kuadri i politikave dhe qasja strategjike, fuqizimi dhe 
angazhimi i autoriteteve lokale dhe bashkëpunimi i ngushtë me organizata ndërkombëtare dhe lokale, biznesin, stafin 
akademik dhe komunitetin janë disa nga arsyet e suksesit të Kosovës në ri-integrimin e migrantëve të kthyer. Peer to peer do 
t'u shërbejnë zyrtarëve të QRM për të përmirësuar dhe forcuar kapacitetet e institucionit dhe ato njerëzore për të zhvilluar 
aftësitë praktike dhe profesionale. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Rritja e kapaciteteve të personelit që do të punojë me sistemin e vlerësimit të nevojave. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  ASPA, IOM, GIZ, DPBNJ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.5 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Punonjësit e QRM do të trajnohen mbi modelet e integruara të menaxhimit të rasteve, rolet dhe përgjegjësitë, parimet e 
menaxhimit të rasteve dhe bazuar në nevojat për trajnime.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT Informim dhe mundësim i pajisjes me dokumenta identifikimi, vërtetime, certifikata apo dokumenta të tjera të nevojshme. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.6 

INDIKATORËT Numri i përfituesve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Informimi për t'u pajisur me ID/pasaportë/certifikata apo dokumente të tjera që ju nevojiten migrantëve të kthyer do të bëhet 
nga stafi i QRM nëpërmjet fletëplaosjeve që janë hartuar për këtë qëllim por edhe verbalisht, dhe në varësi të rastit do të 
asistohen fizikisht nga personeli i QRM pranë zyrave përkatëse për të marrë shërbimin që ju nevojitet.  

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale bazuar tek të dhënat e vlerësimit të nevojave për çdo të kthyer nga grupet 
vulnerabël. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.7 

INDIKATORËT Numri i planeve individual  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
QRM do të hartojë planet individuale të ri-intëgrimit për cdo individ rast pas rasti dhe bazuar në nevojat specifike. Këto plane 
do të përfshijnë shfrytëzimin e të gjitha mundësive për mbështetje që ofron jo vetëm BT por të gjithë aktorët që ofrojnë 
shërbime apo mbështetje. Suksesi i tyre nënkupton rintegrimin e plotë të kthyerve nga kategoritë vulnerabël.    

 

TITULLI I PROJEKTIIT Këshillim dhe asistencë për të kthyerin mbi afatet ligjore, informacionet dhe plotësimin e dokummentave të nevojshme. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.8 

INDIKATORËT 
Numri i të këshilluarve 
Numri i të asistuarëve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Ndihma juridike duhet të ofrohet për çdo rast  të regjistruar në qendër dhe të vlerësuar. Takime individuale me secilin përfitues 
për të plotësuar një formulari standard i hartuar në përputhje me ligjin “Për ndihmën juridike”. Juristi I QRM informon çdo rast 
për të drejtat e tyre dhe mbështetjen me ndihmën e nevojshme juridike parësore  (sigurimi i informacionit për sistemin juridik 
të Republikës së Shqipërisë, të drejtat dhe detyrimet e viktimave, të ofrojë këshilla për procedurat e ndërmjetësimit dhe 
zgjidhje alternative e mosmarrëveshjeve, si dhe të ofrojë ndihmë në hartimin e kërkesave/përfaqësimit 
para autoriteteve administrative, trajtimi I të miturve etj). 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Këshillim dhe asistencë psikosociale dhe shëndetësore për rastet emergjente (gratë e trafikuara, fëmijë të mitur, persona 
me sëmundje të rënda, të dalë nga burgjet etj) 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.9 

INDIKATORËT Numri i rasteve të trajtuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Të gjitha rastet në QRM duhet të mbështeten me këshillim psikosocial dhe shëndetësor. Seancat e këshillimit duhet të jenë 
specifike për çdo rast në përputhje me objektivat përcaktojnë në planin e tyre individual të riintegrimit. Duhet bërë një 
vlerësim i nevojave psikosociale dhe shëndetësore me fokus në çështjet parësore që kanë nevojë ndërhyrje të menjëhershme.  

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT Vlerësimi periodik i ecurisë së planit të riintegrimit deri në mbylljen e rastit. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.2, Projekti  3.2.10 

INDIKATORËT Numri i raporteve të vlerësimit 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Vlerësimi është një proces kritik dhe ofron informacion për të kuptuar ndikimin që kanë programet dhe shërbimet specifike në 
një përfitues. Progresi i bërë rast pas rasti, bazuar në nevojat dhe planin për ri-integrim duhet të monitorohet dhe të vlerësohet 
vazhdimisht. Është e rëndësishme të monitorohen jo vetëm planet individuale të ri-integrimit, por edhe cilësia e tyre shërbimet 
e ri-integrimit, nga këndvështrimi i viktimave dhe profesionistëve.   

  

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i një manuali procedurash (workflow) që do të ndjekin strukturat e BT për rastet e referuara të të kthyerve nga 
grupet vulnerabël. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, DPBNJ, DAP, QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.3, Projekti  3.3.1 

INDIKATORËT Manual i hartuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Do të hartohen Procedurë Standarte Veprimi dhe workflow të cilat do të shërbejnë për të qartësuar procedurat dhe rrugën që 
do të ndjekin ato në strukturat përgjegjëse në BT. Nga ana tjetër ky manual bën më transparent prodeurat që ndjek BT si për 
kategoritë e përfshira ashtu edhe për publikun apo palët e interesuara. Nga ana tjetër ky manual do të jetë në qendër të 
përmirësimeve të vazhdueshme për të ulur kohen e trajtimit të rasteve dhe reduktuar burokracitë.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT Profilizimi i të gjitha rasteve dhe përgatitja e skenarëve të përfshirjes në skemat sociale dhe ekonomike vendore. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.3, Projekti  3.3.2 

INDIKATORËT Numri i skedave të profilizuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për çdo rast të referuar nga QRM, në bazë të vlerësimit të nevojave dhe planit të ri-integrimit, DPSHS duhet të krijojë skedat 
individuale të cilat përveç të dhënave bazë do të përmbajnë edhe skenarë të ndryshëm për përfshirjen e tyre në një ose më 
shumë programe të mbështetjes sociale (ndihma ekonomike, strehim social, program punësimi apo ndërmjetësimi etj). Këto 
skenarë përmbajnë edhe një vlerësim të mundësisë së përmbushjes së dokumentacionit të nevojshëm për të përfituar nga 
skemat vendore. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 3 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Informimi dhe orientimi i të kthyerve nga grupet vulnerabël për tu përfshirë në skemat sociale më të përshtatshme bazuar 
në nevojat e tyre. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.3, Projekti  3.3.3 

INDIKATORËT Numri i individëve të informuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Pas krijimit të skedave të profilizuara, DPSHS informon dhe orineton individët e referuar për skemat sociale më të 
përshtatshme vendore, si dhe mbi skenarët e mundëshmëm duke evidentuar avanazhet dhe disavantazhet e secilit skenar.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT Asistencë për plotësimin e dokumentave të nevojshëm për përfshirje në skemat sociale. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, QRM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.3, Projekti  3.3.4 

INDIKATORËT Numri i individëve të asistuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Pas informimit mbi mundësitë për përfshirjen në skemat sociale më të përshtatshme vendore, si dhe mbi skenarët e 
mundshmëm duke evidentuar avanazhet dhe disavantazhet e secilit skenar, individët e referuar nga QRM asitohen plotësisht 
për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe detyrueshëm. Për ta përgatitet një liste më institucionet të cilat lëshojnë 
dokumentat e nevojshme dhe jepen informacionet e nevojshme për sigurimin e tyre online apo face to face. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Monitorim dhe vlerësim i sitemit të referimit dhe koordinimit. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 3, Masa 3.3, Projekti  3.3.5 

INDIKATORËT Numri i  raporteve të monitorimeve dhe vlerësimeve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Sistemi i referimit do të monitorohet periodikisht (një herë në vit) me qëllim vlerësimin e ecurisë së këtij procesi si dhe për të 
vlerësuar performancën e strukturave vendore të cilat janë përgjegjëse për këtë sistem. Numri I rasteve të referuar ne raport 
me rastet e ri-integruara plotësisht do jetë një element i rëndësishëm i cili do të merret në konsderatë. Pas 3 vieteve të para 
duhet të zhvillohet një proces vlerësimi nga një pale e tretë (agjenci ndërkombëtare apo OSHC) për evidentuar problematikat 
dhe mundësitë për përmirësim. Me interes shihet edhe kryerja e një anketimi me target grupin për të marrë informacion mbi 
opinion që kanë ata lidhur me performnacën e BT apo hallka të ndryshme të procesit. 

 

 

 



3.4 RI-INTEGRIMI I QENDRUESHËM SOCIAL DHE EKONOMIK 

I MIGRANTEVE 
 

Progresi drejt ri-integrimit të qendrueshëm arrihet duke zbatuar 

masat e parashikuara në legjislacionin dhe politikat përkatëse, por 

gjithashtu duke monitoruar zbatimin e tyre. Monitorimi dhe 

vlerësimi i të gjithë procesit të ri-integrimit të qëndrueshëm është 

një qëllim afatgjatë, i cili nuk kufizohet vetëm në menaxhimin e 

rasteve, por në rolin e të gjithë palëve të interesit të përfshirë.  

 

Masat e ri-integrimit të qëndrueshëm social dhe ekonomik në parim 

përfshijnë mbështetjen për migrantët e kthyer në përfitimin nga ana 

e tyre të shërbimeve publike. Bazuar në nevojat e tyre, ata mund të 

përfitojnë nga skemat specifike të parashikuara në kuadër të 

ndihmës dhe mbështetjes për rikthim të qendrueshëm. 

 

Funksionimi i një sistemi të qendrueshëm të ri-integrimit social dhe 

ekonomik të migrantëve të rikthyer, me korniza institucionale, 

politikat adekuate dhe zbatimi i suksesshëm në praktikë do të jenë 

në fokus të Bashkisë Tiranë përgjatë 5-vjecarit të ardhshëm.  

 

Përfitimet dhe ndihma në mbështetje të ri-integrimit organizohen 

kryesisht si pjesë e shërbimeve vendore dhe në bashkëpunim dhe 

koordinim të ngushtë midis strukturave vendore dhe qendrore  

përgjegjëse për mbrojtjen sociale, shëndetit, punësimit, arsimit, 

mbështetjes së sipërmarjes,  strehimit dhe ofruesve të tjerë të 

shërbimeve, në përputhje me kompetencat e përcaktuara nga 

legjislacioni në fuqi. 

 

Në këtë kontekst fokusi do të vendoset tek integrimi i qendrueshëm 

social i migrantëve të cilët plotësojnë kushtet për tu përfshirë në 

skemat e ndihmës dhe mbrojtjes sociale si dhe në programet e 

mështetjes ekonomike. Gjetja dhe zbatimi I projekteve specifike për 

grupe apo kategori të vecanta migratore do të jetë në fokus të 

vazhdueshëm jo vetëm të Bashkisë Tiranë por edhe të 

bashkëpunimit të vazhdueshëm me agjencitë kombëtare dhe 

ndërkombëtare të cilat operojnë në këtë fushë.  

 

Nga ana tjetër ri-integrimi i qendrueshëm ekonomik do të vijojë të 

funksionojë si një katalizator i cili nëpërmjet mbështetjes që do të 

ofrojë do ta shndërrojë këtë kategorie nga një barrë sociale në 

kontribues të zhvillimit ekonomik. Orientimi i tyre drejt mundësive 

për punësim, mundësive për trajnime dhe ngritje kapacitetesh, 

mbështetja financiare për hapjen e një biznesi do të jenë disa nga 

masat që do të marrë BT në funksion të ri-integrimit ekonomik të 

migrantëve . 

 

Objektivi Strategjik 4 është i ndarë në dy masa dhe 16 aktivitetete 

apo projekte mbështetëse, të cilat korrespondojnë me rreth 18 

indikatorë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKTIVI STRATEGJIK 4 REZULTATET 

RI-INTEGRIMI I QENDRUESHËM SOCIAL DHE EKONOMIK I 
MIGRANTEVE 

✓  Mbështetje dhe përfshirje në skemat sociale 
të të rikthyerve 
✓ Ngritje kapaciteteve dhe fuqizim ekonomik i të 
rikthyerve me potencial ekonomik  

MASAT NR 
PËRSHKRIMI I 

PROJEKTITI/AKTIVITETIT 

PERIUDH

A E 

ZBATIMITT 

INDIKATORËT 

KOSTO E 

PËRAFËRT 

(ne lëkë) 

STRUKTURA 

PËRGJEGJËSE Burimi I 

Financimit 

4.1 
Ri-integrimi i 

qendrueshëm social i të 
ri-kthyerve 

4.1.1 

Hartimi i paketave informative 

lidhur me procedurat dhe 

dokumentat e nevojshme për 

përfitimin nga skemat e 

mbështetjes sociale 

 2023 
- Paketa informative të 

hartuara 
800,000 

DPSHS 

  
Donatorë 
OSHC 

4.1.2 
Informimi dhe këshillimi i të 
rikthyerve lidhur me mundesitë për 
përfshirjen në skemat sociale 

 2023-2026 
- Numri i të rikthyerve të 
këshilluar 

Pa kosto 
DPSHS 

Buxheti 
 

4.1.3 

Asistimi i të rikthyerve dhe 
orientimi për plotesimin e 
dokumentave të nevojshme për 
futjen e skemat sociale 

 2023-2026 
- Numri i të kthyerve të 
asistuar 

Pa kosto 

DPSHS 

Buxhet 

4.1.4 
Informim dhe këshillim i të 
rikthyerve për përfshirjen në 
programet e strehimit social 

 2023-2026 
- Numri i të kthyerve të 

informuar 
Pa kosto 

DPSHS 
Buxheti 

4.1.5 

Asistim i të rikthyrve për plotësimn 
e nevojshëm të dokumentacionit 
për përgatitjen e dosjeve për 
strehim. 

 2023-2026 
- Numri i të kthyerve që kanë 

përfituar 
Pa kosto 

DPSHS 

Buxheti 

4.1.6 

Sigurimi i kushteve të banimit 

nëpërmjet rinovimit/rindërtimit 

apo mobilimit bazik të banesave të 

të rikthyerve 

 2022-2023 -Numri i përfituesve  25,000,000 

DPSHS 

Buxheti 
GIZ 

4.1.7 
Punësimi sezonal i të rikthyerve në 
strukturat e BT (Cash for Work)  2022-2023 - Numri i përfituesve 50,000,000 

DPSHS Buxheti 
Donatore 



 
4.1.8 

Përfshirja e të rikthyerve në 
kalendarët e aktivitete sociale, 
kulturore dhe rekreative që 
organizon BT 

 2022-2026 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

20,000,000 

DPPQ 
DPSHS 
QRM 

Buxheti 
OSHC 
Donatorë 

4.2 

Ri-integrimi i 

qendrueshëm ekonomik 

i të ri-kthyerve 

4.2.1 

Vendosja e komunikimit dhe 
shkëmbimet e informacioneve me 
Sportelet e Migracionit, ZRP, AKPA 
etj 

2023 - Numri i takimeve  Pa kosto 

BT 
AKPA 
ZRP 
SM 

Buxheti 

4.2.2 

Përgatitja e paketës informuese 
mbi procedurat dhe regjistrimin si 
punëkërkues si dhe orientim për 
mundësitë për punësim  

 2023 - Paketë informuese  800,000 

QRM 
DPSHS Buxheti 

Donatorë 

4.2.3 

Përfshirja e të rikthyerve në 
database dhe skemën e 
ndërmjetësimit  në punësim të BT  

 2023-2026 - Numri i të regjistruarve Pa kosto 

DNP 

Buxheti 

4.2.4 

Profilizim dhe këshillim për karrierë 
të kategorive të rinj dhe të rritur të 
migrantëve  

2023- 2026 - Numri i të këshilluarve Pa kosto 

DNP 
ZK Buxheti 

4.2.5 

Organizimi dhe zhvillimi i 
trajnimeve për rritjen e 
kapaciteteve të të rikthyerve në 
hartimin e planeve të bizneseve 
për start-up  

2023-2026 
- Numri i të trajnuarve 
- Numri i trajnimeve 

1,200,000 

DPSHS 
DZHEU 
 

Buxheti 
Donatorë 

4.2.6 

Krijimi i granteve për mbështetjen 
financiare të planeve të biznesit të 
të rikthyrve. 

 2023-2026 - Numri i përfituesve 36,000,000 

DZHEU 

Buxheti 

4.2.7 

Këshillimi i të kthyerve fermerë në 
NJA rurale të BT   2023-2026 - Numri i të këshilluarve Pa kosto 

DZHER 

Buxheti 

4.2.8 

Mbështetje financiare për të 
rikthyerit në fushën e agrobiznesit  2023-2026 - Numri i përfituesve 60,000,000 

DZHER 
 Buxheti 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi i paketave informative lidhur me procedurat dhe dokumentat e nevojshme për përfitimin nga skemat e mbështetjes 
sociale 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.1 

INDIKATORËT Paketa informative të hartuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Do të hartohen paketa informative të vecanta lidhur me procedurën që duhet ndjekur për plotësimin e dokumentacionit, 
institucionet që lëshojnë dokumentat, afatet ligjore, kostot si dhe kriteret që duhet të përmbushen për tu përfshirë në skemat 
e mbrojtjes sociale vendore 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Informimi dhe këshillimi i të rikthyerve lidhur me mundësitë për përfshirjen në skemat sociale 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.2 

INDIKATORËT Numri i të rikthyerve të këshilluar dhe informuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Strukturat vendore do të informojnë dhe këshillojnë të rikthyerit lidhur me mundësitë dhe potncialet që ata kanë për tu 
përfshirë në skemat dhe programet e mbrojtjes sociale duke i orientuar drejt skemës më të përshtatshme për të grantuar një 
ri-integrim të qendrueshëm social dhe ekonomik. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Asistimi i të rikthyerve dhe orientimi për plotësimin e dokumentave të nevojshme për futjen në skemat sociale. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.3 

INDIKATORËT Numri i të asituarve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Pas informimit mbi mundësitë për përfshirjen në skemat sociale më të përshtatshme vendore, si dhe mbi skenarët e 
mundëshmëm duke evidentuar avanazhet dhe disavantazhet e secilit skenar, individët asitohen plotësisht për plotësimin e 
dokumentacionit të nevojshëm dhe detyrueshëm. Për ta përgatitet një liste më institucionet të cilat lëshojnë dokumentat e 
nevojshme dhe jepen informacionet e nevojshme për sigurimin e tyre (online apo face to face) 

 

 

 

 

 

 



 

FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT Informim dhe këshillim i të rikthyerve për përfshirjen në programet e strehimit social. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.4 

INDIKATORËT Numri i të informuarve dhe këshilluarve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Strehimi social është një funksion që ushtrohet nga BT nëpërmjet disa programeve sociale (bonus strehimi, kredia e bute, 
banesat sociale etj. Secili nga programet ka kriteret e tij dhe dokumentacionin përkatës. Në varësi të nevojave dhe mundësive 
ekonomike që kanë të rikthyerit ata këshillohen rast pas rasti për tu përfshirë në programin e përshtatshëm dhe të 
përballueshëm. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Asistimi i të rikthyerve dhe orientimi për plotësimin e dokumentacionit të nevojshme për strehimin social. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.5 

INDIKATORËT Numri i të kthyerve që kanë përfituar  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Pas informimit mbi mundësitë për përfshirjen në  programet e strehimit social, individët asistohen në plotësimi e dokumentave 
të nevojshëm dhe në cdo hap të procesit deri në përfshirjen përfundimtare në këto programe 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Sigurimi i kushteve të banimit nëpërmjet rinovimit/rindërtimit apo mobilimit bazik të banesave të të rikthyerve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, GIZ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.6 

INDIKATORËT Numri i përfituesve nga ky projekt  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Ky projekt do të zhvillohet në bashkëpunim me QRM dhe Donatorë dhe do të synojë mbështetjen e familjeve të të rikthyervë 
me sigurimin e kushteve të banimit (rinovim apo rindërtim) si dhe me mobilimin bazik të banesave të tyre  

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT Punësimi sezonal I të rikthyrve në strukturat e BT (Cash for work) 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, GIZ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.7 

INDIKATORËT Numri i përfituesve nga ky projekt  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Ndërhyrjet Cash for Work (CFW) janë iniciativa të njohura në thelb të Programuesve të Mbrojtjes Sociale, ku grupet vulnerabël 
dhe kategoritë e tjera, janë në gjendje të fitojnë shpejt para nëpërmjet punësimit sezonal. Ato ofrojnë punësim për punëtorët e 
pakualifikuar dhe gjysmë të kualifikuar në projekte intensive të punës dhe zakonisht janë me kohëzgjatje të kufizuar dhe 
plotësojnë nevojën për komunitetet lokale, 
Në bashkëpunim me donatorë me anë të këtij projekti BT do t'u japë mundësinë e punësimit sezonal Nëpërmjet kësaj nisme, 
Bashkia e Tiranës synon të punësojë deri në 350 individë në mesin e popullatave të rrezikuara lokale si persona në vështirësi 
ekonomike, gra, të papunë afatgjatë, emigrantë të kthyer etj, të cilët do të jenë në gjendje të mbështesin familjet e tyre, për të 
përmbushur nevojat e tyre, të përmirësojnë standardet e tyre të jetesës dhe të kontribuojnë në vetëbesimin e tyre ekonomik 
afatshkurtër dhe afatmesëm dhe gjithashtu të kontribuojnë në përmirësimin e infrastrukturës publike për të mirën e të gjithë 
komunitetit lokal. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Përfshirja e të rikthyerve në kalendarët e aktiviteteve sociale (gender, diskriminim, trafikim), kulturore dhe rekreative që 
organizon BT 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, GIZ, DPPQ, QRM, SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.1, Projekti  4.1.8 

INDIKATORËT 
Numri i aktiviteteve 
NUmri i pjesemarrësve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Bashkia e Tiranës harton periodikisht çdo vit kalendarët e aktiviteteve sociale kulturore dhe rekreative. Përfshirja e të 
rikthyerve në këto aktivitete si dhe organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve tematike me fokus migrantët do të jetë në fokus të 
punës së BT në 5 vitet e ardhshmë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Vendosja e komunikimit dhe shkëmbimet e informacioneve me Sportelet e Migracionit, Zyra Rajonale e Punësimit, Agjencia 
Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive etj. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  BT, AKPA, ZRP,SM 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.1 

INDIKATORËT Numri i takimeve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Duke qene se ka një sërë insitutcionesh dhe zyrash në nivel rajonal të cilat kanë eksperiencë me mbështejen dhe ofrimin e 
mundësive për punësim për të rikthyerit, vendosja e kontakteve, kryerja e takimeve informuese, shkëmbimi I informacionit dhe 
eksperiencave është hapi i parë për të garantuar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe përpjekje të përbashkëta për punësimin 
e të rikthyerve. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Përgatitja e paketës informuese mbi procedurat dhe regjistrimin si punëkërkues si dhe orientim për mundësitë për punësim 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  QRM, DPSHS 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.2 

INDIKATORËT Paketë informuese e hartuar  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për ti ardhur në ndihmë migrantëve do të hartohet një paketë informative me procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm 
për regjistrimin si punëkërkues si dhe skenarët e mundshëm për punësim. Pjesë e paketës do të jenë dhe orientimi dhe 
hartëzimi i informacioneve me institucionet në nivel qendror dhe vendor që ofrojnë kurse profesionale për ngritjen e 
kapaciteteve. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Përfshirja e të rikthyerve në database dhe në skemën e ndërmjetësimit në punësim të Bashkisë Tiranë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DNP 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.3 

INDIKATORËT Numri i të regjistruarve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Në Bashkinë e Tiranës tashmë është ngritur një sistem i regjistrimit dhe ndërmjetësimit të punëkërkuesve. Gjithashtu 
përditësohet edhe sistemi i ofertave nga sektori privat për vende punë po ashtu edhe nga institucionet shtetërore. Regjistrimi 
në këtë database i të rikthyerve do jetë një kategori që do të prioritizohet për tu ndërmjetësuar dhe për të kryer të gjitha 
procedurat e nevojshme deri në punësim. Kategoria që do të marrë vëmendje janë gratë e trafikuara, të rinjtë, grupe 
vulnerabël të të kthyerve etj. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT Profilizim dhe këshillim për karrierë të kategorive të rinj dhe të rritur të migrantëve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DNP, ZK 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.4 

INDIKATORËT Numri i të këshilluarve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Zyra e Këshillimit të Karrierës në Bashkinë Tiranë ka për mision të ofrojë informacion të pavarur lidhur me arsimimin, formimın 
dhe planifikimin e zhvillimin e karrierës. Nëpërmjet informacionit dhe shërbimeve të këshillimit zyra do të ofrojë për të rinjtë 
dhe të rriturit e një hapësirë të sigurt për të ndihmuar në planifikimin dhe zhvillimin e karrierës. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të të rikthyerve në hartimin e planeve të bizneseve për start-
up 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, DZHEU 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.5 

INDIKATORËT 
Numri i trajnimeve 
Numri i të trajnuarve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Do të organizohen seanca trajnimi, si një hapësirë zhvillimi, komunikimi dhe shkëmbimi të njohurive, për të mbështetur 
zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e sipërmarrësve të rinj dhe ekzistues në zhvillimin e ideve të tyre dhe transformimit në 
biznese fitimprurëse dhe të qëndrueshme. Nëpërmjet këtij projekti, të rinj studentë, biznese të vogla aktuale të kthyer nga 
emigracioni, do t’ju ofrohet mundësia të përfitojnë një paketë të plotë teknike në trajnim, këshillim si edhe në hartimin dhe 
zhvillimin e një BiznesPlani të suksesshëm, dhe aksesin në skemat financiare të Grantit të Bashkisë Tiranë dhe insitucioneve të 
tjera.  

 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi i granteve për mbështetjen financiare të planeve të biznesit të të rikthyrve. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DPSHS, DZHEU 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.6 

INDIKATORËT Numri i përfituesve  

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Synohet motivimi i kategorive të veçanta të migrantëve (të rikthyerit nga migracioni, studentë të rikthyer, gra viktima të 
trafikimit, të huaj me leje qëndrimi në Tiranë etj.) të cilët kanë një ide biznesi dhe dëshirojnë të bëhen sipërmarrës të rinj. 
Nëpërmjet këtij projekti, kategorive të grupeve të migrantëve do t'u u ofrohet mundësia të përfitojnë një paketë të plotë 
teknike në trajnim, këshillim si edhe në hartimin dhe zhvillimin e një BiznesPlani të suksesshëm, si dhe mbështetje financiare 
me grant. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT Këshillimi i të kthyerve fermerë në NJA rurale të BT 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DZHER 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.7 

INDIKATORËT Numri i të këshilluarve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Sektori i Shërbimit Keshillimor pranë DZHER nëpërmjet trajnimeve që do të zhvillojnë do të këshillojnë fermerët e rikthyer nga 
emigracioni për problemet e ndryshme që ata kanë, praktikat e mira bujqësore, protokollet e mbrojtjes së produkteve, dhe sesi 
të bashkëpunojnë dhe të organizohen me njëri tjetrin në të ashtuquajturat “kooperativa" (shoqëri/shoqata/organizata) të 
fermerëve, si e vetmja rrugë për të kaluar nga faza e zhvillimit ekstensiv në atë të zhvillimit intensiv, ku fermeri të prodhojë jo 
vetëm për konsum familjar, por dhe për treg. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Mbështetje financiare për të rikthyerit në fushën e agrobiznesit 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  DZHER 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 4, Masa 4.2, Projekti  4.2.8 

INDIKATORËT Numri i përfituesve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Kjo skemë financiare do të mbështesë inicativat e te kthyerve në zonat rurale  në fushën e agrobiznesit. Do të mbështeten 
fermerët që kultivojnë bimët mjekësore, mbështetje për fermat organike, bletari, pjaisje dhe makineri bujqësore etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 FUQIZIMI I ROLIT TË DIASPORËS SHQIPTARE DHE FORCIMI I 

BASHKËPUNIMIT NË ZHVILLIMIN SOCIAL DHE EKONOMIK LOKAL 

 

Diaspora tashmë konsiderohet si një faktor tepër i rëndësishëm që 

nxit zhvillimin e politikave shtetërore për përfshirjen dhe kontributin e 

komuniteteve shqiptare jashtë vendit në zhvillimin socio-ekonomik 

dhe politik të vendit. Ajo konsiderohet një vlerë e shtuar e shoqërisë 

shqiptare dhe ushtron në mënyrë direkte dhe indirekte ndikimin e saj 

në fusha të tilla si krijimi i biznesit, lidhjet tregtare, investimet, 

remitancat, qarkullimi i aftësive, shkëmbimi i përvojave dhe madje ka 

ndikim edhe në kulturën familiar dhe sociale.  

 

Nga ana tjetër organizmat e krijuar nga diaspora në vendet pritëse 

janë mekanizma qe forcojnë lidhjet e shqiptarëve kudo që ndodhen 

me njëri-tjetrin dhe sigurojnë trashëgiminë e vlerave kulturore dhe 

historike në brezat e ardhshëm.  

 

Qeveria Qendrore tashmë ka krijuar një sërë institucionesh në 

funksion të forcimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me 

diasporën, të cilat kanë vëndosur kontakte me rrjete diaspore kudo 

nëpër botë dhe zhvillojnë aktivitete tematike të ndryshme.  

 

Qeveritë vendore edhe pse kanë një funksion informues dhe 

bashkërendues përsa i përket diasporës ndeshen me problemin e 

identifikimit të anëtarëve të diasporës që kanë lidhje me qytetin e 

lindjes. Pavarësisht kësaj Bashkia e Tiranës, ka vullnetin dhe 

potencialin e duhur që të dizenjojë linjat e saj të bashkëpunimit me 

diasporën si dhe të gjejë mëkanizmat e duhur për tërhequr 

vëmendjen dhe kapacitetet e saj në funksion të forcimit të lidhjeve 

dhe shkëmbimit të përvojave, aftësive dhe praktikave të mira, me 

imapkt në zhvillimin social ekonomik lokal. 

 

Masa kryesore që do të zbatohet gjatë 5 vjecarit të ardhshëm lidhur 

me komunitetin e diasporës është vendosja e kontakteve, nënshkrimi 

I marrëvëshjeve të të binjakëzimit me struktura vendore në rajon 

edhe më gjerë. Qëllimi është zhvillimi i aktiviteteve të përbëashkëta 

me simotrat që kanë komunitet të madh të diasporës shqiptare. Nga 

ana tjetër promovimi i vlerave kulturore, kulinaristike, artistike, 

historike do të jetë në fokus të aktiviteteve që do të zhvillohen në 

bashkëpunim edhe me organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare që 

veprojnë në fushën e diasporës. 

 

Një vëmndje e veçantë do ti kushtohet transferimit të njohurive nga 

diaspora në fushën e zhvillimit rural, ku nëpërmjet projekteve 

specifike do të rriten kapacitetet e fermerëve lokale dhe do të 

promovohen produktet tipike vendase (tironse) si dhe do të shtyhet 

edhe më larg duke mundësuar zhvillime biznesi dypalëshe dhe 

mundësi për zgjerimin e tregut të bizneseve ekzistuese. 

 

Potenciali financiar i diasporës do të orientohet drejt investimeve 

transparente dhe të përbashkëta me Bashkinë e Tiranës për 

përmirësimin e infrastrukturës publike vendore në përfitim të 

komunitetit lokal. 

 

Objektivi Strategjik 5 është i ndarë në dy masa dhe 11 aktivitetete 

apo projekte mbështetëse, të cilat korrespondojnë me rreth 17 

indikatorë.  

 

 

 

 



OBJEKTIVI STRATEGJIK 5 REZULTATET 

FUQIZIMI I ROLIT TË DIASPORËS SHQIPTARE DHE FORCIMI I 
BASHKËPUNIMIT NË ZHVILLIMIN SOCIAL DHE EKONOMIK LOKAL 

✓  Sistem i krijuar dhe funksional për mbajtjen e 
komunikimit të vazhdueshëm dhe forcimin e 
marrëdhënieve me diasporën. 
✓ Bashkëpunim i sukseshëm me diasporën me 
impakt të ndjeshëm në zhvillimin social ekonomik të 
qytetit. 

MASAT NR 
PËRSHKRIMI I 

PROJEKTITI/AKTIVITETIT 

PERIUDHA 

E 

ZBATIMITT 

INDIKATORËT 

KOSTO E 

PËRAFËRT 

(ne lëkë) 

STRUKTURA 
PËRGJEGJËSE 

Burimi I 
Financimit 

5.1 
Ngritja e një sistemi për 

mbajtjen e komunikimit të 
vazhdueshëm 
dhe forcimin e 

marrëdhënieve me 
diasporën. 

5.1.1 

Krijimi i regjistrit të rrjeteve sipas 

tipologjisë të diasporës dhe 

vendosja e kontakteve me ta. 
2022-2026 

- - Regjistër i krijuar dhe 
përditësuar  

 760,000 

SMD 
AKD 
Komunitetet e 
Diaporës 

  
Buxheti 

5.1.2 

Zgjerimi i bashkëpunimeve dhe 
binjakëzimeve me Bashkitë 
simotra për të koordinuar 
aktivitete të përbashkëta me 
fokus diasporën 

2022-2026 - Numri i binjakëzimeve 3,500,000 

SMD 
DPMPJ 

 
Buxheti 

 

5.1.3 

Organizimi i aktiviteteve tematike 
me rrjetet, grupet dhe 
shoqata të veçanta të diasporës 
në bazë të interesave, 
profesioneve të 
përbashkëta, apo vendndodhjes 
gjeografike.  
 

2022-2026 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

15,000,000 

SMD 
Komunitetet e 
Diaporës 
OSHC 

 
Buxheti 
Donatorë 

5.1.4 

Hartimi dhe publikimi i një pakete 
informuese për legjislacionin 
shqiptar në fushën e investimeve 
si dhe mbi mundësitë e investimit 
në qytetin e Tiranës “Invest in 
Tirana” 

2022 
- - Paketë e hartuar dhe 

publikuar 
1,500,000 

SMD 
AIDA 
DZLEIH 
DZHEU 
DZHER 

Buxheti 
Donatorë 

 

 
5.2.1 

Promovimi dhe tregtimi në 
komunitetin e diasporës dhe më 
gjerë i produkteve tipike të qytetit 
të Tiranës (shporta e produkteve 
vendase) nëpërmjet një katalogu 

2023-2026 

- Katalog i krijuar dhe 
publikuar 

- Numri i vizitorëve 
- Numri shportave të 

tregtuara 

50,000,000 

SMD 
Dhomat e 
tregtisë 
Sektori Privat 

 

Donatorë  



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Nxitja e organizimeve dhe 

aktiviteteve brenda dhe 

jashtë vendit. 

digital (e-commerce) 

5.2.2 

Inkurajimi i shoqatave 
të diasporës për nxitjen e 
zhvillimit lokal nëpërmjet 
mbledhjes vullnetare të 
donacioneve nga anëtarët për të 
financuar projekte të ndryshme 
në qytetin apo fshatin e tyre. 

2022-2026 

- Numri i aktiviteteve 
inkurajuese 

- Numri i projketeve të 
financuara 

3,000,000 

SMD 
 

Buxheti 
Shoqata e 
Diasporës 

5.2.3 

Përfshirja e Disaporës në 
transferimin e njohurive 
bujqësore tek fermerët lokalë.   

2023-2026 
- Numri i fermerëve të 

asistuar 
10,000,000 

DZHER 
SMD Buxheti 

Donatorë 

5.2.4 

Aktivitet vjetor “Club de chef” për 
promovimin e shefave të kuzhinës 
shqiptarë vendas dhe nga 
diaspora 

2023-2026 
- Numri i pjesëmarrësve 
- Numri i aktiviteteve 

10,800,000 

SMD 
OSHC Buxheti 

Donatorë 

5.2.5 

Koordinimi dhe organizimi i 
takimeve dhe aktiviteteve “Dita e 
Tiranës” (17 Nëntor) në vendet 
pritëse të komuniteteve shqiptare 
në diasporë mbi bazën e një 
programi vjetor  
 

2022-2026 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

20,000,000 

SMD 
Komunitete 
dhe shoqatat e 
diasporës 

 

Donatorë 
OSHC 
Shoqata 
Diaspore 
Ambasada 

 

5.2.6 

Promovimi i rasteve të 
personaliteteve të suksesshme të 
diasporës dhe dhënia e titullit nga 
Kryetari “Krenaria e Tiranës” 

2022-2026 
- Numri i aktiviteteve për 

dhënien e Titullit 
2,000,000 

SMD 
DPMJP 

Buxheti 

5.2.7 

Programi  3x1, Skemë financimi 
përmes së cilës çdo lekë i 
grumbulluar nga diaspora 
trefishohet nga buxheti i BT në 
funksion të përmirësimit të 
infrastrukturës publike vendore 
(rrugë, shkolla, çerdhe, kopshte, 
kënde lojrash, biblioteka etj.) 

2024-2026 
- Numri i projekteve të 

financuara bashkarisht 
 

E 
papërcaktuar 

DPPP 
SMD 

Buxheti 
Diaspora 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 5 

TITULLI I PROJEKTIIT Krijimi i regjistrit të rrjeteve sipas tipologjisë së Diasporës dhe vendosja e kontakteve me ta. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, AKD, Komunitetet e Diasporës 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.1, Projekti  5.1.1 

INDIKATORËT Regjistër i krijuar i përditësuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Në bashkëpunim me institucionet qendrore dhe shoqatat që operojnë në fushën e diasporës do të krijohet një data base i 
diasporës shqiptare kudo në botë dhe kryesisht me diasporën lokale  sipas tipologjisë (mjekë, sipërmarrës, aritstë etj.) Pas 
krijimit të saj do të kontaktohen elektronikisht (email, takime virtuale) apo dhe telefonikisht anëtarët e saj si dhe shoqatat e 
diasporës, ku do të informohen mbi shërbimet e reja lokale në fushën e diasporës për të ngritur ura bashkëpunimi në të 
ardhmen. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Zgjerimi i bashkëpunimeve dhe binjakëzimeve me Bashkitë simotra për të koordinuar aktivitete të përbashkëta me fokus 
diasporën 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPMPJ 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.1, Projekti  5.1.2 

INDIKATORËT Numri i binjakëzimeve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Binjakëzimet me Bashkitë e tjera në rajon dhe veçanërisht me ato vende ku ka më shumë shqiptarë do të synojnë ndërtimin e 
urave të bashkëpunimit nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta për të zhvilluar veprimtari që promovojnë karakteristika të 
përbashkëta tradicionale (muzikë, gjuhë, folklor), aktivitete të përbashkëta kulturore (festival, ekspozita etj.), shkëmbime të 
ndërsjellta në të gjitha fushat që prekin diasporën shqiptare. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Organizimi i aktiviteteve tematike me rrjetet, grupet dhe shoqata të veçanta të diasporës në bazë të interesave, 
profesioneve të përbashkëta, apo vendndodhjes gjeografike. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC, Komunitetet e Diasporës 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.1, Projekti  5.1.3 

INDIKATORËT 
Numri i aktivteteve 
Numri i pjesëmarrësve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Aktivtetet tematike me grupet e diapsorës do të synojnë shfrytëzimin e potencialeve që mbart diaspora shqiptare në 
transferimin e njohurive, dijeve dhe ekpseriencave nga profesionistë të sukseshëm të saj në fusha të ndyshme për të ngritur 
ura bashkëpunimi me insitucionet akademike, shkencore, kulturore, artistike, sektorin privat, të rinjtë etj, në mënyrë që të 
zhvillojnë iniciativa dhe projekte të përbashkëta në të ardhmen.  

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 5 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Hartimi dhe publikimi i një pakete  informuese për legjislacionin  shqiptar në fushën e investimeve si  dhe mbi mundësitë e 
investimit në qytetin e Tiranës “Invest in Tirana” 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, AIDA, DZLEIHD, DZHEU, DZHER 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.1, Projekti  5.1.4 

INDIKATORËT Paketë e hartuar dhe publikuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Në bashkëpunim me AIDA do të hartohet një paketë informuese dhe promovuese (broshurë) "Invest in Tirana" për investitorët 
potencialë nga diaspora shqiptare, e cila do të përmbajë fakte dhe shifra për ekonomine e qytetit, sektorët potencialë për të 
investuar në Tiranë, kuadrin ligjor për investimet e huaja, projektet strategjike të Bashkisë Tiranë dhe arsyet kryesore pse të 
investosh në Tiranë. Po kështu në këtë paketë do të bëhet dhe një promovim i turizmit të qytetit, si dhe mund të prezantohen 
histori suksesi të migrantëve të kthyer apo të anëtarëve të diasporës të cilët kanë investuar në sektorë të ndryshëm në Tiranë.. 
Kjo broshurë do të publikohet në web-et  dhe platformat e ngritura për MD si dhe do të shpërndahet në panaire, ekspozita dhe 
aktivitete të ndryshme me karakter ekonomik. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Promovimi dhe tregtimi në komunitetin e Diasporës dhe më gjerë i produkteve tipike të qytetit të Tiranës (shporta e 
produkteve vendase) nëpërmjet një katalogu digital (e-commerce). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, Dhomat e Tregtisë, Sektori Privat 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.1 

INDIKATORËT 
Katalog i krijuar dhe publikuar 
Numri i vizitorësve 
Numri i shportave të tregtuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Do të krijohet një katalog digjital e-comerce me produkte autentike dhe unike të qytetit të Tiranës në të cilin do të përshkruhet 
secili prej tyre, mënyra e prodhimit, historiku pse ky produkt është autentik  "Made in Tirana", të dhëna mbi kompaninë që e 
prodhon dhe tregton, çmimi etj. Katalogu do ti shërbejë jo vetëm promovimit të markës së vendit, vlerave të produkteve 
vendase, por edhe fuqizimit të bizneseve vendase, rritjen e mundësive të tyre për eksport dhe konkurrimin në tregjet e huaja. 

 

 

 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 5 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Inkurajimi i shoqatave të diasporës për nxitjen e zhvillimit lokal nëpërmjet mbledhjes vullnetare të donacioneve nga  
anëtarët për të financuar projekte  të ndryshme në qytetin apo fshatin  e tyre. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.2 

INDIKATORËT 
Numri i aktiviteteve inkurajuese 
Numri i projekteve të financuara 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Me qëllim nxjtjen dhe inkurajimin e diasporës në financimin e projekteve të ndyshme në vendin e tyre të origjinës, organizimi I 
këtyre aktivteteve do të synojë forcimin e marrëdhënieve me pushtetin lokal për të rritur besueshmërinë e diapsorës ndaj 
insitucioneve në mënyrë që ata të investojnë në sektorë të ndryshëm. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Përfshrija e Disaporës në transferimin e njohurive bujqësore tek fermerët lokalë. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DZHER 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.3 

INDIKATORËT Numri i fermerëve të asistuar 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Organzimi i aktiviteteve të tilla do të jenë të dobishme për fermerët lokalë jo vetëm në aspektin e njohurive teknike që ata do 
të fitojnë por dhe për të ndërtuar marrëdhënie, ura komunikimi dhe bashkëpunimi me anëtarët dhe rrjetet e diapsorës për të 
iniciuar projekte të përbashëkta zhvillimore në fushën e bujqësisë. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Aktivitet vjetor “Club de chef” për  promovimin e shefave të kuzhinës  shqiptarë vendas dhe nga Diaspora. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, OSHC 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.4 

INDIKATORËT 
Numri i pjesëmarrësve 
Numri i aktiviteteve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Organizimi i aktiviteteve të kulinarisë me profesionistët e kësaj fushe do të mbledhë së bashku shefa të kuzhinës të rikthyer nga 
emigracioni, të atyre vendas dhe nga diaspora. Këto aktivitete do të synojnë shkëmbimin e eksperiencave, transferimin e 
njohurive si dhe promovimin e kuzhinës tradicionale tiranase nëprmjet shpalosjes se recetave të vjetra autentike të sjella në 
ditët e sotme në mënyrë moderne. 

 

 



FISHAT E PROJEKTEVE OBJEKTIVI 4 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Koordinimi dhe organizimi i  takimeve dhe aktiviteteve “Dita e  Tiranës” (17 Nëntor) në vendet  pritëse të komuniteteve 
shqiptare  në diasporë mbi bazën e një  programi vjetor. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, Komunitete dhe Shoqatat e Disaporës 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.5 

INDIKATORËT 
Numri i pjesëmarrësve 
Numri i aktiviteteve 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 
Dita e Tiranës do të jetë një ditë aktivitetesh kujtimore me diasporën në Bashkitw Simotra me të cilat BT ka lidhur marrëveshje, 
por edhe me shoqatat dhe organizimet e diasporës. 

 

TITULLI I PROJEKTIIT Promovimi i rasteve të  personaliteteve të suksesshme të  diasporës dhe dhënia e titullit nga  Kryetari “Krenaria e Tiranës”. 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPJMP 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2022-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.6 

INDIKATORËT Numri i aktiviteteve për dhënien e Titullit 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Për të përzgjedhur personalitete të suksesshme të të gjitha fushave (shkencë, art, sport, kulturë etj.) nga anëtarë të diasporës 
të cilët vendin e origjinës kanë Tiranën apo kanë kontribuar në promovimin e qytetit në vendet ku ata jetojnë, do të ngrihet një 
juri në të cilën do të marrin pjesë personalitete të fushave përkatëse në Shqipëri dhe anëtarë të shoqatave të diasporës. Në një 
event të organizuar çdo vit për këtë qëllim Kryetari i BT do të japë titullin Krenaria e Tiranës shoqëruar me një çmim simbolik 
(souvenir, kupë etj). 

 

TITULLI I PROJEKTIIT 
Programi 3x1, Skemë financimi  përmes së cilës çdo lekë i  grumbulluar nga Diaspora  trefishohet nga buxheti i Bashkisë 
Tiranë në  funksion të përmirësimit të infrastrukturës publike vendore  (rrugë, shkolla, çerdhe, kopshte,  kënde lojrash, 
biblioteka etj). 

STRUKTURA PËGJEGJËSE  SMD, DPPP, DPPB 

PERIUDHA E ZBATIMIT 2023-2026 

LIDHJA ME PLVMD Objektivi Strategjik 5, Masa 5.2, Projekti  5.2.7 

INDIKATORËT Numri i projekteve të financuar bashkërisht 

PËRSHKRIMI I PROJEKTITI 

Programi 3x1 synon krijimin e një fondi të përbashkët ndërmjet diasporës shqiptare dhe BT për të financuar projekte 
infrastrukturore në vendin e tyre të origjinës (qytet, lagje, fshat). Shoqatat, anëtarët e diasporës do ti paraqesin BT projekt ide 
për përmirësimin e infrastrukurës publike (rrugë, shkolla, cerdhe, kopshte, kënde lojrash etj.) dhe fondin përkatës që ata 
dëshirojnë të investojnë. BT përgjatë hartimit të buxhetit afatmesëm do të marrë në konsideratë mundësinë e trefishimit të 
këtij fondi. Për të bërë transparent procesin e menaxhimit të fondit do të ngrihet një bord i përbashkët me anëtarët e 
diasporës. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PLANI I RAPORTIMIT DHE MONITORIMIT TË PLVMD 



 

4.1  METODOLOGJIA E RAPORTIMIT DHE MONITORIMIT  
 

Sistemi i raportimit dhe monitorimit të PLVMD-së kërkon përpjekje të 

përkushtuara, ekspertizë, aftësi, vlerësim dhe manaxhim të mirë. Ky 

proces konsiderohet si një nga më të rëndësishmit gjatë periudhës së 

zbatimit të këtij plani, pasi shmang devijimet nga përmbushja e 

objektivave të parashikuara.  

Me qëllim që të sigurohet monitorim dhe raportim cilësor dhe i 

dobishëm, është e nevojshme që të përcaktohet sa më poshtë vijon: 

- Procesi i qartë i raportimit dhe i monitorimit me përgjegjësitë 

dhe kalendarin; 

- Modelet dhe instrumentet që do të përdoren për monitorimin 

- Strukturat kryesore dhe pjesëmarrëse në procesin e monitorimit. 

Procesi i qartë i monitorimit dhe raportimit është i nevojshëm për të 

informuar të gjithë aktorët për përgjegjësitë e tyre dhe për t’u 

mundësuar atyre që të përgatiten për të gjitha angazhimet duke u 

bazuar në një kalendar të përcaktuar më parë. Përcaktimi i tipologjisë së 

informacionit që do të prodhohet dhe raportohet, si dhe identifikimi I 

strukturave dhe përgjegjësive që ato kanë përgjatë procesit të 

monitorimit garanton sukses.  

Modelet dhe instrumentet janë të nevojshme për rrjetin e komunikimit 

mes strukturave dhe për të garantuar se paraqitja e informacionit është 

e pajtueshme dhe e lehtë për t’u konsoliduar. Modelet duhet të jenë të 

përgatitura në mënyrë të tillë që të jenë të lexueshme për të gjithë 

pjesëmarrësit. Përveç modeleve për elementë si masat do të jenë të 

nevojshme edhe sqarimet, sidomos në rastet kur vërehen vonesa apo 

mangësi për të detajuar elementët që sjellin devijime serioze.  

 

Informacioni i prodhuar përmes sistemeve të monitorimit dhe të 

raportimit jo vetëm garanton një një tablo të qartë të ecuirisë së 

zbatimit të PLVMD-së por mund të përdoret brenda BT-së për të marrë 

vendime si dhe jashtë saj për të siguruar transparencë për publikun e 

më gjerë. 

Strukturat Përgjegjëse. Agjentët Zbatues dhe Raportues (AZR), do të 

jenë edhe strukturat përgjegjëse për zbatimin dhe raportimin e 

indikatorëve të PLVMD-së, ndërsa Agjenti Monitorues (AM) do të jetë 

një strukturë përgjegjëse e cila do të kryejë monitorimin dhe do të 

përgatisë raportet periodike përkatëse 

Duhen përpjekje dhe aftësi për të prodhuar informacion raportimi të 

mirë të bazuar në analiza dhe të mbështetur nga prova. Praktika në 

sektorin publik tregon se shumë shpesh raportimi i informacionit 

fokusohet në veprimet e përditshme rutinore më shumë sesa në 

analizën e arritjeve. Kapaciteti mund të përmirësohet përmes 

udhëzimeve, trajnimit dhe praktikës. 

 

 

 



4.2  QËLLIMI I RAPORTIMIT DHE MONITORIMIT TË PLVMD-SË 

Monitorimi i zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në 

PLVMD është një proces dinamik, nëpërmjet të cilit identifikohen jo 

vetëm niveli i realizimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara, por 

edhe problematikat e hasura gjatë procesit të zbatimit dhe 

rekomandime të mundshme për të përmirësuar planin e veprimit dhe 

vetë procesin e monitorimit. 

Ky proces duhet të përfundojë me hartimin e një raporti monitorimi dhe 

konsultimin e këtij të fundit me strukturat përgjegjëse dhe palët e 

interesuara.  

Këto raporte monitorimi mund të evidentojnë nevojën për rishikime 

thelbësore të PLVMD pas 2 viteve të para, kjo nisur nga fakti se ky 

dokument bazohet në ngritje dhe vënie në funksionim të disa 

strukturave në nivel vendor për migracionit dhe diasporës.  

Kjo nënkupton se nëse për arsye madhore këto struktura nuk arrijnë dot 

të ngrihen apo të funksonojnë plotësisht atëhere duhet të merren masa 

që masat ose t’iu ngarkohen strukturave të tjera ekzistuese në BT ose 

PLVM të pësojë ndryshime thelbësore si në objektiva ashtu edhe në 

masa dhe projekte. 

Raportimi është një procedurë e rregullt që siguron zbatimin e planit të 

veprimit për risqet e integritetit sipas afateve kohore të parashikuara. 

Frekuenca minimale e raportimit është brenda një periudhe 1-vjeçare. 

Raportimi i lejon titullarit të ndërmarrë në kohë masa përmirësuese, në 

rast se zbatimi i ndonjë mase të caktuar ka sjellë vështirësi apo vonesa. 

Nga ana tjetër raporti vjetor do të përdoret si në mjet për të informuar 

nivelin e lartë politik dhe drejtues të BT, institucionet qendrore, 

donatorët dhe publikun mbi progresin e bërë në drejtim të zbatimit të 

angazhimeve strategjike në funksion të monitorimit dhe raportimit. 

Këto raporte do të përdoren gjithashtu për të vlerësuar progresin e bëre 

në realizimin e qëllimeve të politikave, objektivave specifike dhe masave 

të parashikuara për arritjen e rezultateve të planifikuara. 

Sistemi i monitorimit dhe i raportimit i propozuar përbëhet nga dy 

nivele. 

1 Niveli i parë lidhet me monitorimin e projekteve duke ndjekur me 

vëmendje arritjen e indikatorëve të përcaktuar. Ky proces do të 

realizohet nga (AM) strukturat përgjegjëse për zbatimin brenda dhe në 

varësi të BT-së. Këto struktura do të realizojnë matjen e indikatorëve 

dhe përcjelljen e informacionit tek struktura e përcaktuar paraprakisht 

përgjegjëse për hartimin e raportit të monitorimit.  

2 Niveli i dytë lidhet me mbledhjen e indikatorëve, përpunimin e të 

dhënave, krahasimin me targetet e vendosura si dhe hartimin e 

raporteve vjetore të omonitorimit. Kjo strukturë gjithashtu ëshë 

përgjegjëse për dhënien e propozimeve për rishikime në rastet kur masa 

apo objektiva të caktuara nuk kanë progresin e duhur si dhe do të jetë 

bashkëpunëtorë    në procesin e vlerësimit të zbatueshmërisë së PLVMD 

pas 5 viteve nga miratimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 RAPORTIMI, KALENDARI I MONITORIMIT DHE AGJENTËT 

RAPORTUES DHE MONITORUES 

Monitorimi do të jetë një proces i vazhdueshëm që do të fillojë pas vitit 

të parë të zbatimit dhe mbaron me përfundimin e kohës së zbatimit të 

PLVMD. Metodat dhe shpeshtësia me të cilën do të monitorihet PLVMD 

do të varen nga tipologjia e projekteve dhe masave si dhe nga strukturat 

që janë përgjegjëse për raportim dhe monitorim.  

Faktorë të tjerë të rëndësishëm që ndikojnë në shpeshtësinë e 

monitorimit janë të lidhur me lehtësinë apo vështirësitë mbi mbledhjen 

e të dhënave dhe kostot përkatëse 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpeshtësia e monitorimit do të varet shumë edhe nga natyra e 

indikatorit, lloji informacionit që do të mblidhet dhe mënyra e 

komunikimit për mbledhjen e informacionit. Disa ndërhyrje mund të 

kërkojnë që informacioni të mblidhet dhe raportohet në mënyrë 

mujore, 3 mujore, 6 mujore, vjetore.  

Skematikisht procesi i Raportimit dhe Monitorimit të PLVMD–së do të 

ndjekë këtë linjë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA E MONITORIMIT TË PLVMD 

MASAT PROJEKTE TREGUESI I PERFORMANCWS 
FREKUENCA E 

RAPORTIMIT  
RISKU 

Krijimi i komisioni të vecantë 

në Këshillin Bashkiak 

“Mundësi të barabarta” 

- Komitet funsional 6-M M U 

Promovimi i  sporteleve për MD - Aktivitete promovues 
- Spot në faqen zyrtare 
- Informacion ne mediat vizive dhe sociale 

V U 

Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve 

 

- Qendër e krijuar 
- Numri i punonjësve  
- Kritere të përcaktuara 
- Rregullore e miratuar 

6 M L 

Promovimi i QRM - 1 aktivitet promovues 
- Spot në faqen zyrtare 
- Informacione në media vizive dhe sociale  

V U 

Krijimi I një faqeje internet të QRM dhe mirëmbajtja e saj - Faqe e krijuar dhe e mirëmbajtur V U 

Vendosja e një  Linje të  Këshillimit  për QRM - Numri i thirrjeve 
- Numri i problemeve të zgjidhura 

V U 

Krijimi i Këshillit Rinor në Diasporë - Këshill funksional 6-M U 

Ngritja e kapaciteteve 

për zbatimin e 

funksioneve vendore per 

MD 

Hartimi Planit mbi nevojat për ngritje kapacitetesh për 

strukturat vendore të  MD - Studim i hartuar 
V U 

Ngritja e kapaciteteve të stafit te SMD për të përmbushur 

funksionet e përcaktuara nga kuadri ligjor 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

V U 

Ngritja e kapacitetetve të strukturës së DPSHS për të 

rintegrimin social të të rikthyerve 

- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

V U 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave të DPIPSZHE për ofrimin 

e mbështetjes ndaj migrantëve 

- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

V U 

Trajnimi dhe kualifikimi i personelit të Qendrës së Rintegrimit 

të Migrantëve 

- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

V U 



Ngritja e kapaciteteve të 24 punonjësve të sporteleve të  NJA-

ve lidhur me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për 

migrantët 

- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve  

V U 

MASA PROJEKTE TREGUESI I PERFORMANCWS 
FREKUENCA E 

RAPORTIMIT  
RISKU 

Përmirësimi i 

bashkëpunimit 

horizontal dhe vertikal 

institucional 

 

Krijimi dhe shpërndarja e paketave informuese lidhur 

me shërbimet që ofron BT në fushën e migracionit dhe 

diasporës 

- Numri i fletepalosjeve  
- Numri i posterave 
- Numri i broshurave 

V U 

Krijimi dhe përditësimi i platformës dixhitale (rubrika, 

web, aplikacione etj) të informimit për migracionin dhe 

diasporën  

- Platformë dixhitale funksionale dhe e 
përditësuar 

V U 

Publikimi i një newsletter periodike  dixhitale lidhur me 

projektet e BT me fokus migracionn dhe diasporën - Numri i newsletterave 
V U 

Krijimi dhe publikimi i kalendarit digital duke siguruar 

bashkërendimin e aktiviteteve së strukturave vendore 

dhe qendrore që operojnë në fushën e MD 
- Kalendar dixhital i publikuar 

V M 

Organizimi i “Java e migracionit” me aktivitete pwr 

shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave të  mira 

mes të rikthyerve 

- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V M 

Organizimi i një forumi të përvitshëm “Let’s Make 

Tirana a better place” me përfaqësues të diasporës mbi 

mundësitë dhe potencialet e tyre për bashkëpunim me 

BT  

- Numri i forumeve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V M 

Prodhimi dhe shpërndarja e një paketë promovuese dhe 

informuese “Welcome to Tirana” (në 5 gjuhë) me 

informacion mbi shërbimet dhe protokollin 

administrativ për të huajt (shtetesia etj) 

- Numri i paketave promovuese 
- Numri i paketave të shpërndara 

V U 

Hartimi i një studimi bazuar në anketime dhe sondazhe 

me fokus të huajt mbi vështirësitë dhe mugesën e 

informacioneve për integrimin social ekonomik dhe 

- Studim i realizuar 

V U 



kulturor të tyre në qytetin e Tiranës 

Studim për identifikimin e shkaqeve dhe arsyeve që 

ndikojnë në levizjet migratore të brendëshme në 

territorin e BT  
- Studim i realizuar 

V M 

Hartimi i paketave dhe sesioneve informuese për 

migracionin e parregullt, trafikimin e qenieve njerëzore  

me të rinjtë (organizata rinore,  shkollat e mesme të 

qytetit etj.) 

- Numri i sesioneve të zhvilluara 
- Numri i pjesëmarrësve 

V U 

Rrugët dhe komunikimi i parregullt i migrimit (fushatë 

ndërgjegjësuese dhe informuese) 

- Broshurë e realizuarv 
- Dokumentar audioviziv 
- Ekzpozitë fotografike dixhitale  

V U 

Përmirësimi i 

bashkëpunimit horizontal 

dhe vertikal institucional 

 

Vendosja e kontakteve me të gjitha institucionet 

shtetërore vendore dhe qendrore dhe krijimi I një 

database 

- Database i kontakteve i krijuar dhe i 
përditësuar 

V U 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informacioneve 

ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore 

- Sistem funksional 
- Numri raporteve të shkëmbyera ndërmjet 

insitucioneve 

V M 

Organizmi  i takimeve të rregullta informative ndërmjet 

institucioneve   - Numri i takimeve 
V M 

Ndarja e raporteve analitike dhe informative relevante 

ndërmjet institucioneve vendore dhe qendrore - Numri i raporteve analitike  
V M 

Koordinimit vertikal dhe horizontal në BT mes 

strukturave që operojnë në mbështetje të migrantëve - Numri i takimeve  
V U 

2.3 

Përmirësimi i Koordinimit 

dhe bashkëpunimi  

ndërmjet organizatave 

kombëtare dhe 

ndërkombëtare 

Vendosja e kontakteve dhe krijimi e rrjetit të 

bashkëpunëtorve vendore, agjenci, shoqëria civile që 

operojnë në fushën e MD 

- Database i bashkëpunëtorëve i krijuar 
dhe përditësuar 

V U 

Identifikimi dhe krijimi i një database me projekte që 

zhvillohen brenda territorit të BT në fushën e MD 
- Database i krijuar dhe i përditësuar i 

projekteve në fushën e MD 

V M 

Organizimi i një Konference vendore (1 here në vit) mbi 

kontributin dhe arritjet e të gjithë aktorëve në fushën e 
- Numri i konferencave V M 



MD - Numri i pjesëmarrësve 

Studim mbi nevojat dhe praktikat e mira 

ndërkombëtare për qeverisjen e migracionit   - Studim i hartuar 
V U 

Koordinimi i  aktiviteteve ndërmjet organizatave, për të 

shmangur duplikimin e mbështetjes për shërbime e 

projekte  të njëjta dhe adresimi i saktë i nevojës për 

bashkëpunim 

- Numri i aktiviteteve të koordinuara 

V M 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informaconeve, i 

urave të bashkëpunimit me donatore dhe organizata në 

nivel vendor 

- Numri i aktiviteve të realizuara në këtë 
fushë 

- Numri i pjesëmarrësve 

V U 

Monitorim dhe Vlerësim periodik (1 herë/vit) i zbatimit 

të projekteve të përbashkëta dhe asistencës teknike të 

ofruar nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare 
- Numri i raporteve të monitormit 

V M 

Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OSHC 

dhe partnerë - Numri i marrëveshjeve të nënshkruara 
V U 

MASA PROJEKTE TREGUESI I PERFORMANCWS 
FREKUENCA E 

RAPORTIMIT  

 

RISKU 

Ngritja e sistemit të 

mbledhjes, analizimit dhe 

ndarjes së të dhënave 

administrative  për 

migracionin në nivel 

vendor 

Hartimi i një studimi për përzgjedhjen e metodologjive 

për prodhimin dhe shkëmbimin institucional për të 

dhënat administrative për të ritkthyerit në nivel vendor  
- - Studimi i hartuar 

V L 

Haritmi dhe miratimi i marrëveshjeve ndërinstitucionale 

me MB, INSTAT për shkëmbimin e të dhënave - Marrëveshje të nënshkruara 
V M 

Hartimi i një modeli standard për mbledhjen e të 

dhënave për migracionin nga sportelet e GJC të 24 NJA. 

Rritja e kapaciteteve të personelit të gjendjes civile në 

24 NJA për mbledhjen e informacioneve mbi të kthyerit 

- Model i standartizuar 
- Numri i trajnimeve 
- Numri i të trajnuarve 

V M 

Përpunimi, analizimi dhe publikimi i të dhënave mbi - Numri i treguesve statistikorë 
- Rubrikë e krijuar 

V U 



migracionin në portalin statistikor opendata.tirana.al  

Ngritja dhe funksionimi i 

sistemit të vlerësimit të 

nevojave të të ri-

kthyerve nga kategoritë  

vulnerabël 

 

Vendosja e një sistemi të Bashkëpunimit, gjurmimit dhe 

referimit të rasteve me Policinë Kufitare  për 

shkëmbimin e informacioneve 

Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit 

- Numri i takimeve  
- Numri i rasteve të identifikuara nga ky 

bashkëpunim 
- Marrëveshje e nënshkruar 

V L 

Hartimi i udhëzuesve operacionale dhe protokollove 

administrative  për vleresimin e nevojave për çdo grup 

vulnerabël të të rikthyerve 

- Numri i udhëzuesve operacionale 
- Numri i protokollove  

V L 

Hartimi i formularëve dhe formateve të intervistave dhe 

planeve individuale për cdo kategori vulnerabël 

- Formularë të standartizuar 

- Formatet e intervistave të hartuara 

- Formate planesh individuala të 
standartizuar 

V M 

Shkëmbim eksperience me simotrat e QRM në komunat 

e Kososves, mbi mënyrën e menaxhimit të rasteve dhe 

përmirësimin e protokolleve (Kosova rast suksesi) 

- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V U 

Rritja e kapaciteteve të personelit që do të punojë me 

sistemin e vlerësimit të nevojave - Numri i të trajnuarve 
V U 

Informim dhe mundësim i pajisjes me dokumenta 

identifikimi, vërtetime, certifikata apo dokumenta të 

tjera të nevojshme 
- Numri i përfituesve 

V M 

Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale bazuar tek të 

dhënat e vlerësimit të nevojave  për cdo te kthyer nga 

grupet vulnerabël 
- Numri i planeve individual të zbatuar  

V M 

Këshillim dhe asistencë për të kthyerin mbi afatet 

ligjore, informacionet dhe plotësimin e dokummentave 

të nevojshme  

- Numri i të këshilluarve 
- Numri i të asistuarve 

V U 

Këshillim dhe asistencë psikosociale dhe shëndetësore 

për rastet emergjente (gratë trafikuara, fëmijë të mitur, 
- Numri i rasteve të trajtuar 

V U 



persona me sëmundje të rënda, të dalë nga burgjet etj) 

Vlerësimi përiodik i ecurisë së planit të riintegrimit deri 

në mbylljen e rastit - Numri i raporteve të vlerësimit 
V U 

Ngritja dhe funksionimi i 

sistemit të referimit të 

rasteve nga grupet 

vulnerabël në skemat 

sociale dhe ekonomike 

në BT 

Hartimi i një manuali procedurash  (workflow) që do të 

ndjekin strukturat e BT për  rastet e referuara të të 

kthyerve nga grupet vulnerabël 
- Manual i hartuar 

V U 

Profilizimi i të gjitha rasteve dhe përgatitja e skenarëve 

të përfshirjes në skemat sociale dhe ekonomke vendore - Numri i skedave të profilizuara 
V M 

Informimi dhe orientimi i të kthyerve nga grupet 

vulnerabël për tu përfshirë në skemat sociale më të 

përshtatshme bazuar në nevojat e tyre. 

- Numri i të informuarve 
 

V U 

Asistencë për plotësimin e dokumentave të nevojshëm 

për përfshirje në skemat sociale - Numri i të asistuarve 
V U 

Monitorim dhe vlerësim i sitemit të referimit dhe 

kooordinimit 
- Numri i raporteve të monitorimeve dhe 

vleresimeve  

V U 

MASA PROJEKTE TREGUESI I PERFORMANCWS 
FREKUENCA E 

RAPORTIMIT  

 

RISKU 

Ri-integrimi i 

qendrueshëm social i të 

ri-kthyerve 

Hartimi i paketave informative lidhur me procedurat 

dhe dokumentat e nevojshme për përfitimin nga skemat 

e mbështetjes sociale 
- Paketa informative të hartuara 

V U 

Informimi dhe këshillimi i të rikthyerve lidhur me 

mundesitë për përfshirjen në skemat sociale - Numri i të rikthyerve të këshilluar 
V U 

Asistimi i të rikthyerve dhe orientimi për plotesimin e 

dokumentave të nevojshme për futjen e skemat sociale - Numri i të kthyerve të asistuar 
V U 

Informim dhe këshillim i të rikthyerve për përfshirjen në 

programet e strehimit social - Numri i të kthyerve të informuar 
V U 



Asistim i të rikthyrve për plotësimn e nevojshëm të 

dokumentacionit për përgatitjen e dosjeve për strehim. - Numri i të kthyerve që kanë përfituar 
V U 

Sigurimi i kushteve të banimit nëpërmjet 

rinovimit/rindërtimit apo mobilimit bazik të banesave të 

të rikthyerve 

-Numri i përfituesve  

V L 

Punësimi sezonal i të rikthyerve në strukturat e BT (Cash 

for Work) - Numri i përfituesve 
V M 

Përfshirja e të rikthyerve në kalendarët e aktivitete 

sociale, kulturore dhe rekreative që organizon BT 
- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V M 

Ri-integrimi i 

qendrueshëm ekonomik i 

të ri-kthyerve 

Vendosja e komunikimit dhe shkëmbimet e 

informacioneve me Sportelet e Migracionit, ZRP, AKPA 

etj 
- Numri i takimeve  

V M 

Përgatitja e paketës informuese mbi procedurat dhe 

regjistrimin si punëkërkues si dhe orientim për 

mundësitë për punësim  
- Paketë informuese 

V U 

Përfshirja e të rikthyerve në database  dhe skemën e 

ndërmjetësimit  në punësim të BT  
- Numri i të regjistruarve 
- Numri I të ndërmjetësuar 

V U 

Profilizim dhe këshillim për karrierë të kategorive të rinj 

dhe të rritur të migrantëve  - Numri i të këshilluarve 
V U 

Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për rritjen e 

kapaciteteve të të rikthyerve në hartimin e planeve të 

bizneseve për start-up  

- Numri i të trajnuarve 
- Numri i trajnimeve 

V U 

Krijimi i granteve për  mbështetjen financiare të planeve 

të biznesit të të rikthyrve. - Numri i përfituesve 
V M 

Këshillimi i të kthyerve fermerë në NJA rurale të Bt  
- Numri i të këshilluarve V U 

Mbështetje financiare për të rikthyerit në fushën e 

agrobiznesit - Numri i përfituesve 
V M 



MASA PROJEKTE TREGUESI I PERFORMANCWS FREKUENCA E 

RAPORTIMIT 

RISKU 

Ngritja e një sistemi për 

mbajtjen e komunikimit 

të vazhdueshëm 

dhe forcimin e 

marrëdhënieve me 

diasporën. 

Krijimi i regjistrit të rrjeteve sipas tipologjisë të 

diasporës dhe vendosja e kontakteve me ta. 

- - Regjistër i krijuar dhe përditësuar 
 

V U 

Zgjerimi i bashkëpunimeve dhe binjakëzimeve me 

Bashkitë simotra për të koordinuar aktivitete të 

përbashkëta me fokus diasporën 
- Numrr i binjakëzimeve 

V M 

Organizimi i aktiviteteve tematike me rrjetet, grupet 

dhe shoqata të veçanta të diasporës në bazë të 

interesave, profesioneve të përbashkëta, apo 

vendndodhjes gjeografike.  

- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V M 

Hartimi dhe publikimi i një pakete informuese për 

legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve si dhe 

mbi mundësitë e investimit në qytetin e Tiranës “Invest 

in Tirana” 

- - Paketë e hartuar dhe publikuar 

V U 

Nxitja e organizimeve 

dhe aktiviteteve brenda 

dhe jashtë vendit. 

Promovimi dhe tregtimi në komunitetin e diasporës dhe 

më gjerë i produkteve tipike të qytetit të Tiranës 

(shporta e produkteve vendase) nëpërmjet një katalogu 

digital (e-commerce) 

- Katalog i krijuar dhe publikuar 
- Numri i vizitorëve 
- Numri shportave të tregtuara 

V L 

Inkurajimi i shoqatavetë diasporës për nxitjen e 

zhvillimit lokal nëpërmjet mbledhjes vullnetare të 

donacioneve nga anëtarët për të financuar projekte të 

ndryshme në qytetin apo fshatin e tyre. 

- Numri i aktiviteteve inkurajuese 
- Numri i projketeve të financuara 

V L 

Përfshrija e Disaporës në transferimin e njohurive 

bujqësore tek fermerët lokalë.   - Numri i fermerëve të asistuar 
V M 

Aktivitet vjetor “Club de chef” për promovimin e 

shefave të kuzhinës shqiptarë vendas dhe nga diaspora 
- Numri i pjesëmarrësve 
- Numri i aktiviteteve 

V M 



Koordinimi dhe organizimi i takimeve dhe aktiviteteve 

“Dita e Tiranës” (17 Nëntor) në vendet pritëse të 

komuniteteve shqiptare në diasporë mbi bazën e një 

programi vjetor  

- Numri i aktiviteteve 
- Numri i pjesëmarrësve 

V M 

Promovimi i rasteve të personaliteteve të suksesshme 

të diasporës dhe dhënia e titullit nga Kryetari “Krenaria 

e Tiranës” 
- Numri i aktiviteteve për dhënien e Titullit 

V U 

Programi  3x1, Skemë financimi përmes së cilës çdo lekë 

i grumbulluar nga diaspora trefishohet nga buxheti i BT 

në funksion të përmirësimit të infrastrukturës publike 

vendore (rrugë, shkolla, çerdhe, kopshte, kënde lojrash, 

biblioteka etj.) 

- Numri i projekteve të financuara 
bashkarisht 
 

V L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA E MONITORIMIT TË PLVMD 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

1. FUQIZIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE 
VENDORE PËR MIGRACIONIN DHE DIASPORËN  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Masa 1.1 Fuqizimi i strukturave për zhvillimin dhe integrimin e MD në nvel vendor 

Krijimi i sporteleve të posaçme për Migracionin 
dhe Diasporën  në BT    

X   X                                 

Promovimi i  sportleve për MD       X                                 

Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve 
        - Përcaktimi dhe miratimi nga Këshilli 
Bashkiak i strukturës organizative së qendrës, 
vendodhjes dhe numrit të personelit 
        - Përcaktimi i kritereve profesionale të 
punonjësve të QRM 
        - Hartimi dhe miratimi I rregullores së 
organizimit dhe funksionimit të QRM 

      X   X   X                         

Promovimi i QRM               X                         

Krijimi I një faqeje internet të QRM dhe 
mirëmbajtja e saj 

              X       X       X       X 

Vendosja e një  Linje të  Këshillimit  për QRM               X                         

Krijimi i Këshillit Rinor në Diasporë           X   X                         

Masa 1.2 Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e funksioneve vendore per MD  
Hartimi I një plani mbi nevojat për ngritje 
kapacitetesh për të gjitha strukturat vendore në 
fushën e MD       X                                 

Ngritja e kapaciteteve të stafit te SMD për të 
përmbushur funksionet e përcaktuara nga kuadri 
ligjor 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

Ngritja e kapacitetetve të strukturës së DPSHS për 
rintegrimin social dhe përfshirjen në programet 
dhe skemat sociale të të rikthyerve 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

    
  X 



Ngritja e kapaciteteve te strukturave te DPIPSZHE 
per ofrimin e mbeshtetjes ndaj migranteve     

  X 
    

  X 
    

  X 
    

  X 
    

  X 

Trajnimi dhe kualifikimi i personelit të Qendrës së 
Rintegrimit të Migrantëve 

    
    

    
  X 

    
  X 

    
  X 

    
  X 

Ngritja e kapaciteteve të 24 punonjësve të 
sporteleve të  NJA-ve lidhur me mbledhjen dhe 
përpunimin e të dhënave për migrantët               X       X       X       X 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

2. PËRMBUSHJA E FUNKSIONEVE PËR MD SIPAS 
KUADRIT LIGJOR 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Masa 2.1 Krijimi i instrumentave  të  informimit dhe komunikimit 
Krijimi dhe shpërndarja e paketave informuese 
(fletepalosje, posterave, formateve të 
standartizuara, etj) lidhur me shërbimet që ofron 
BT në fushën e migracionit dhe diasporës       X       X       X       X       X 

Krijimi I platformës dixhitale(rubrika, web, 
aplikacione etj) të informimit për migracionin dhe 
diasporën       X       X       X       X       X 

Publikimi i një newsletter periodike  dixhitale 
lidhur me projektet e BT me fokus migracionn dhe 
diasporën       X       X       X       X       X 

Krijimi dhe publikimi I kalendarit digital duke 
siguruar bashkërendimin e aktiviteteve së 
strukturave vendore dhe qendrore që operojnë në 
fushën e MD       X       X       X       X       X 

Organizimi i “Java e migracionit” me aktivitete në 
fusha të nfryshme me të rikthyerit mbi 
shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave të  
mira       X       X       X       X       X 

Organizimi I një forumi të përvitshëm “Let’s Make 
Tirana a better place” me përfaqësues të 
diasporës mbi mundësitë dhe potencialet e tyre 
për bashkëpunim me BT        X       X       X       X       X 

Prodhimi dhe shpërndarja e një paketë 
promovuese dhe informuese “Welcome to Tirana” 
(në 5 gjuhë) me informacion mbi shërbimet dhe 
protokollin administrativ për të huajt (shtetësia 
etj)               X                         



Hartimi i një studimi bazuar në anketime dhe 
sondazhe me fokus të huajt mbi vështirësitë dhe 
mugesën e informacioneve për integrimin social 
ekonomik dhe kulturor të tyre në qytetin e Tiranës                       X                 

Studim për identifikimin e shkaqeve dhe arsyeve 
që ndikojnë në levizjet migratore të brendshme në 
territorin e BT                        X                 

Hartimi I paketave dhe sesioneve informuese për 
migracionin e parregullt, trafikimin e qenieve 
njerëzore  me të rinjtë (organizata rinore,  shkollat 
e mesme të qytetit etj.)       X       X       X       X       X 

Rrugët dhe komunikimi i parregullt i migrimit 
(fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese)               X       X                 

Masa 2.2 Përmirësimi i bashkëpunimit horizontal dhe vertikal institucional 
Vendosja e kontakteve me të gjitha institucionet 
shtetërore vendore dhe qendrore dhe krijimi I një 
database       X       X       X       X       X 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të 
informacioneve ndërmjet institucioneve qendrore 
dhe vendore       X       X       X       X       X 

Organizmi  i takimeve të rregullta informative 
ndërmjet institucioneve         X       X       X       X       X 

Ndarja e raporteve analitike dhe informative 
relevante ndërmjet institucioneve vendore dhe 
qendrore               X       X       X       X 

Koordinimit vertikal dhe horizontal në BT mes 
strukturave që operojnë në mbështetje të 
migrantëve       X       X       X       X       X 

Masa 2.3 Përmirësimi i koordinimit dhe bashkëpunimi  ndërmjet organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare 
Vendosja e kontakteve dhe krijimi e rrjetit të 
bashkëpunëtorve vendore, agjenci, shoqëria civile 
që operojnë në fushën e MD       X       X       X       X       X 

Identifikimi dhe krijimi I një database me projekte 
që zhvillohen brenda territorit të BT në fushën e 
MD               X       X       X       X 

Organizimi I një Konference vendore (1 herë në 
vit) mbi kontributin dhe arritjet e të gjithë 
aktorëve në fushën e MD       X       X               X       X 



Studim mbi nevojat dhe praktikat e mira 
ndërkombëtare për qeverisjen e migracionit                                 X         

Koordinimi i  aktiviteteve ndërmjet organizatave 
për të shmangur duplikimet e mbështetjes për 

shërbime dhe projekte të njëjta dhe adresimi I 
saktë I nevojave pwr bashkëpunim               X       X       X       X 

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të 
informaconeve, i urave të bashkëpunimit me 
donatore dhe organizata në nivel vendor       X       X       X       X       X 

Monitorim dhe Vlerësim periodik (1 herë/vit) i 
zbatimit të projekteve të përbashkëta dhe 
asistencës teknike të ofruar nga organizatat 
kombëtare dhe ndërkombëtare       X       X       X       X       X 

Nënshkrimi I marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
OSHC dhe partnerë       X       X       X       X       X 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

3. NGRITJA E SISTEMIT TË TË DHËNAVE MBI 

MIGRACIONIN NË NIVEL VENDOR, VLERËSIMIT TË 
NEVOJAVE DHE REFERIMIT TË RASTEVE TË TË 

KTHYERVE NGA GRUPET VULNERABËL    

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Masa 3.1 Ngritja e sistemit të mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave administrative  për migracionin në nivel 
vendor 

Hartimi i një studimi për përzgjedhjen e 
metodologjive për prodhimin dhe shkëmbimin 
institucional për të dhënat administrative për të 
ritkthyerit në nivel vendor       X       X                         

Hartmi dhe miratimi i marrëveshjeve 
ndërinstitucionale me MB, INSTAT për 
shkëmbimin e të dhënave               X       X                 

Hartimi i një modeli standard për mbledhjen e të 
dhënave për migracionin nga sportelet e GJC të 24 
NJA. 
        - Rritja e kapaciteteve të personelit të gjendjes 
civile në 24 NJA për mbledhjen e informacioneve 
mbi të kthyerit               X                         

Përpunimi, analizimi dhe publikimi i të dhënave 
mbi migracionin në portalin statistikor 
opendata.tirana.al               X       X       X       X 



Masa 3.2 Ngritja dhe funksionimi i sistemit të vlerësimit të nevojave të të ri-kthyerve nga kategoritë  vulnerabël  
Vendosja e një sistemi të Bashkëpunimit, 
gjurmimit dhe referimit të rasteve me Policinë 
Kufitare  për shkëmbimin e informacioneve 
        - Nënshkrimi I marrëveshjeve të 
bashkëpunimit               X                         

Hartimi i udhëzuesve operacionale dhe 
protokollove administrative  për vleresimin e 
nevojave për çdo grup vulnerabël të të rikthyerve               X                         

Hartimi i formularëve dhe formateve të 
intervistavedhe planeve individuale për çdo 
kategori vulnerabël               X                         

Shkëmbim eksperience me simotrat e QRM në 
komunat e Kososves, mbi mënyrën e menaxhimit 
të rasteve dhe përmirësimin e protokolleve 
(Kosova rast suksesi)                       X       X       X 

Rritja e kapaciteteve të personelit që do të punojë 
me sistemin e vlerësimit të nevojave               X       X       X       X 

Informim dhe mundësim i pajisjes me dokumenta 
identifikimi, vërtetime, certifikata apo dokumenta 
të tjera të nevojshme               X       X       X       X 

Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale bazuar 
tek të dhënat e vlerësimit të nevojave  për cdo te 
kthyer nga grupet vulnerabël               X       X       X       X 

Këshillim dhe asistencë për të kthyerin mbi afatet 
ligjore, informacionet dhe plotësimin e 
dokummentave të nevojshme                X       X       X       X 

Këshillim dhe asistencë psikosociale dhe 
shëndetësore për rastet emergjente (gratë 
trafikuara, fëmijë të mitur, persona me sëmundje 
të rënda, të dalë nga burgjet etj)               X       X       X       X 

Vlerësimi përiodik i ecurisë së planit të riintegrimit 
deri në mbylljen e rastit               X       X       X         

Masa 3.3 Ngritja dhe funksionimi i sistemit të referimit të rasteve nga grupet vulnerabël në skemat sociale dhe ekonomike 
në BT  

Hartimi i një manuali procedurash  (workflow) që 
do të ndjekin strukturat e BT për  rastet e 
referuara të të kthyerve nga grupet vulnerabël           X                             

Profilizimi i të gjitha rasteve dhe përgatitja e 
skenarëve të përfshirjes në skemat sociale dhe               X       X       X       X 



ekonomke vendore 

Informimi dhe orientimi i të kthyerve nga grupet 
vulnerabël për tu përfshirë në skemat sociale më 
të përshtatshme bazuar në nevojat e tyre.               X       X       X       X 

Asistencë për plotësimin e dokumentave të 
nevojshëm për përfshirje në skemat sociale               X       X       X       X 

Monitorim dhe vlerësim i sitemit të referimit dhe 
kooordinimit               X       X       X       X 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

4. RI-INTEGRIMI I QENDRUESHËM SOCIAL DHE 

EKONOMIK I MIGRANTEVE 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Masa 4.1 Ri-integrimi i qendrueshëm social i të ri-kthyerve 
Hartimi i paketave informative lidhur me 
procedurat dhe dokumentat e nevojshme për 
përfitimin nga skemat e mbështetjes sociale               X                         

Informimi dhe këshillimi i të rikthyerve lidhur me 
mundesitë për përfshirjen në skemat sociale               X       X       X       X 

Asistimi i të rikthyerve dhe orientimi për 
plotesimin e dokumentave të nevojshme për 
futjen e skemat sociale               X       X       X       X 

Informim dhe këshillim i të rikthyerve për 
përfshirjen në programet e strehimit social               X       X       X       X 

Asistim i të rikthyrve për plotësimn e nevojshëm të 
dokumentacionit për përgatitjen e dosjeve për 
strehim.               X       X       X       X 

Sigurimi i kushteve të banimit nëpërmjet 
rinovimit/rindërtimit apo mobilimit bazik të 
banesave të të rikthyerve               X       X       X       X 

Punësimi sezonal i të rikthyerve në strukturat e BT 
(Cash for Work)               X       X       X       X 

Përfshirja e të rikthyerve në kalendarët e aktivitete 
sociale, kulturore dhe rekreative që organizon BT       X       X       X       X       X 

Masa 4.2 Ri-integrimi i qendrueshëm ekonomik i të ri-kthyerve 
Vendosja e komunikimit dhe shkëmbimet e 
informacioneve me Sportelet e Migracionit, ZRP, 
AKPA etj               X                         



Përgatitja e paketës informuese mbi procedurat 
dhe regjistrimin si punëkërkues si dhe orientim për 
mundësitë për punësim                X                         

Përfshirja e të rikthyerve në database dhe skemen 
e ndërmjetësimit  në punësim të BT                X       X       X       X 

Profilizim dhe këshillim për karrierë të kategorive 
të rinj dhe të rritur të migrantëve      

    
    

  X 
    

  X 
    

  X 
    

  X 

Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për rritjen e 
kapaciteteve të të rikthyerve në hartimin e 
planeve të bizneseve për start-up                X       X       X       X 

Krijimi i granteve për  mbështetjen financiare të 
planeve të biznesit të të rikthyrve.               X       X       X       X 

Këshillimi i të kthyerve fermerë në NJA rurale të BT                X       X       X       X 

Mbështetje financiare për të rikthyerit në fushën e 
agrobiznesit               X       X       X       X 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

5. FUQIZIMI I ROLIT TË DIASPORËS SHQIPTARE 

DHE FORCIMI I BASHKËPUNIMIT NË ZHVILLIMIN 
SOCIAL DHE EKONOMIK LOKAL 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Masa 5.1 Ngritja e një sistemi për mbajtjen e komunikimit të vazhdueshëm dhe forcimin e marrëdhënieve me diasporën 

Krijimi i regjistrit të rrjeteve sipas tipologjisë të 
diasporës dhe vendosja e kontakteve me ta.       X       X       X       X       X 

Zgjerimi i bashkëpunimeve dhe binjakëzimeve me 
Bashkitë simotra për të koordinuar aktivitete të 
përbashkëta me fokus diasporën       X       X       X       X       X 

Organizimi i aktiviteteve tematike me rrjetet, 
grupet dhe shoqata të veçanta tw diasporës në 
bazë të interesave profesioneve të përbashkëta 
apo dhe vendodhjes gjeografike       X       X       X       X       X 

Hartimi dhe publikimi i një pakete informuese për 
legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve si 
dhe mbi mundësitë e investimit në qytetin e 
Tiranës “Invest in Tirana”       X                                 

Masa 5.2 Nxitja e organizimeve dhe aktiviteteve brenda dhe jashtë vendit. 
Promovimi dhe tregtimi në komunitetin e 
diasporës dhe më gjerë i produkteve tipike të 
qytetit të Tiranës (shporta e produkteve vendase)               X       X       X       X 



nëpërmjet një katalogu digital (e-commerce) 

Inkurajimi i shoqatave të diasporës për nxitjen e 
zhvillimit lokal nëpërmjet mbledhjes vullnetare të 
donacioneve nga anëtarët për të financuar 
projekte të ndryshme në qytetin apo fshatin e 
tyre.       X       X       X       X       X 

Përfshrija e Disaporës në transferimin e njohurive 
bujqësore tek fermerët lokalë.                X       X       X       X 

Aktivitet vjetor “Club de chef” për promovimin e 
shefave të kuzhinës shqiptarë vendas dhe nga 
diaspora               X       X       X       X 

Koordinimi dhe organizimi i takimeve dhe 
aktiviteteve “Dita e Tiranës” (17 Nëntor) në vendet 
pritëse të komuniteteve shqiptare në diasporë mbi 
bazën e një programi vjetor                X       X       X       X 

Promovimi i rasteve të personaliteteve të 
suksesshme të diasporës dhe dhënia e titullit nga 
Kryetari “Krenaria e Tiranës”               X       X       X       X 

Programi  3x1, Skemë financimi përmes së cilës 
çdo lekë i grumbulluar nga diaspora trefishohet 
nga buxheti i BT në funksion të përmirësimit të 
infrastrukturës publike vendore (rrugë, shkolla, 
çerdhe, kopshte, kënde lojrash, biblioteka etj.)                       X       X       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA E ZBATIMIT TW PROJEKTEVE TW PLVMD 

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

1.FUQIZIMI DHE FUNKSIONIMI I STRUKTURAVE VENDORE PËR 
MIGRACIONIN DHE DIASPORËN  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
T
4 

Masa 1.1 Fuqizimi i strukturave  për zhvillimin dhe integrimin e MD në nvel vendor 

Krijimi i sportleve të posaçme për Migracionin dhe Diasporën  në BT 
                                                

Promovimi i  sporteleve për MD                                         

Ngritja e Qendrës për Rintegrimin e Migrantëve 
        - Përcaktimi dhe miratimi nga Këshilli Bashkiak i strukturës 
organizative së qendrës, vendodhjes dhe numrit të personelit 
        - Përcaktimi i kritereve profesionale të punonjësve të QRM 
        - Hartimi dhe miratimi I rregullores së organizimit dhe 
funksionimit të QRM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Promovimi i QRM                                         

Krijimi I një faqeje internet të QRM dhe mirëmbajtja e saj                                         

Vendosja e një  Linje të  Këshillimit  për QRM                                         

Krijimi i Këshillit Rinor në Diasporë                                         

Masa 1.2 Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e funksioneve vendore per MD  

Hartimi I një plani mbi nevojat për ngritje kapacitetesh për të gjitha 
strukturat vendore në fushën e MD                                         

Ngritja e kapaciteteve të stafit te SMD për të përmbushur 
funksionet e përcaktuara nga kuadri ligjor 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Ngritja e kapacitetetve te struktures se DPSHS per te rintegrimin 
social dhe përfshirjen në programet dhe skemat sociale të të 
rikthyerve 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Ngritja e kapaciteteve te strukturave te DPIPSZHE per ofrimin e 
mbeshtetjes ndaj migranteve 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Trajnimi dhe kualifikimi i personelit të Qendrës së Rintegrimit të 
Migrantëve 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Ngritja e kapaciteteve të 24 punonjësve të sporteleve të  NJA-ve 
lidhur me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për migrantët                                         

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

2. PËRMBUSHJA E FUNKSIONEVE PËR MD SIPAS KUADRIT LIGJOR T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
T
4 

Masa 2.1 Krijimi i instrumentave  të  informimit dhe komunikimit 

Krijimi dhe shpërndarja e paketave informuese (fletepalosje,                                         



posterave, formateve të standartizuara, etj) lidhur me shërbimet që 
ofron BT në fushën e migracionit dhe diasporës 

Krijimi I platformës dixhitale (rubrika, web, aplikacione etj) të 
informimit për migracionin dhe diasporën                                         

Publikimi i një newsletter periodike  dixhitale lidhur me projektet e 
BT me fokus migracionn dhe diasporën                                         

Krijimi dhe publikimi I kalendarit digital duke siguruar 
bashkërendimin e aktiviteteve së strukturave vendore dhe 
qendrore që operojnë në fushën e MD                                         

Organizimi i “Java e migracionit” me aktivitete në fusha të nfryshme 
me të rikthyerit mbi shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave të  
mira                                         

Organizimi I një forumi të përvitshëm “Let’s Make Tirana a better 
place” me përfaqësues të diasporës mbi mundësitë dhe potencialet 
e tyre për bashkëpunim me BT                                          

Prodhimi dhe shpërndarja e një paketë promovuese dhe 
informuese “Welcome to Tirana” (në 5 gjuhë) me informacion mbi 
shërbimet dhe protokollin administrativ për të huajt (shtetësia etj)                                         

Hartimi i një studimi bazuar në anketime dhe sondazhe me fokus të 
huajt mbi vështirësitë dhe mugesën e informacioneve për 
integrimin social ekonomik dhe kulturor të tyre në qytetin e Tiranës                                         

Studim për identifikimin e shkaqeve dhe arsyeve që ndikojnë në 
levizjet migratore të brendëshme në territorin e BT                                          

Hartimi I paketave dhe sesioneve informuese për migracionin e 
parregullt, trafikimin e qenieve njerëzore  me të rinjtë (organizata 
rinore,  shkollat e mesme të qytetit etj.)                                         

Rrugët dhe komunikimi i parregullt i migrimit (fushatë 
ndërgjegjësuese dhe informuese)                                         

Masa 2.2 Përmirësimi i bashkëpunimit horizontal dhe vertikal institucional 

Vendosja e kontakteve me të gjitha institucionet shtetërore 
vendore dhe qendrore dhe krijimi I një database                                         

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informacioneve ndërmjet 
institucioneve qendrore dhe vendore                                         

Organizmi  i takimeve të rregullta informative ndërmjet 
institucioneve                                           

Ndarja e raporteve analitike dhe informative relevante ndërmjet 
institucioneve vendore dhe qendroe                                         

Koordinimit vertikal dhe horizontal në BT mes strukturave që 
operojnë në mbështetje të migrantëve                                         

Masa 2.3 Përmirësimi i koordinimit dhe bashkëpunimi  ndërmjet organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare 

Vendosja e kontakteve dhe krijimi e rrjetit të bashkëpunëtorve                                         



vendore, agjenci, shoqëria civile që operojnë në fushën e MD 

Identifikimi dhe krijimi I një database me projekte që zhvillohen 
brenda territorit të BT në fushën e MD                                         

Organizimi I një Konference vendore (1 herë në vit) mbi kontributin 
dhe arritjet e të gjithë aktorëve në fushën e MD                                         

Studim mbi nevojat dhe praktikat e mira ndërkombëtare për 
qeverisjen e migracionit                                           

Koordinimi i  aktiviteteve ndwrmjet organizatave pwr tw shmangur 
duplikimet e mbwshtetjes pwr shwrbime dhe projekte tw njwjta 
dhe adresimi I saktë I nevojave për bashkëpunim                                         

Fuqizimi i sistemit të shkëmbimit të informaconeve, i urave të 
bashkëpunimit me donatore dhe organizata në nivel vendor                                         

Monitorim dhe Vlerësim periodik (1 herë/vit) i zbatimit të 
projekteve të përbashkëta dhe asistencës teknike të ofruar nga 
organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare                                         

Nënshkrimi I marrëveshjeve të bashkëpunimit me OSHC dhe 
partnerë                                         

OBJEKTIVAT 2022 2023 2024 2025 2026 

3. NGRITJA E SISTEMIT TË TË DHËNAVE MBI MIGRACIONIN NË 
NIVEL VENDOR, VLERËSIMIT TË NEVOJAVE DHE REFERIMIT TË 

RASTEVE TË TË KTHYERVE NGA GRUPET VULNERABËL    
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Masa 3.1 Ngritja e sistemit të mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave administrative  për migracionin në nivel vendor 

Hartimi i një studimi për përzgjedhjen e metodologjive për 
prodhimin dhe shkëmbimin institucional për të dhënat 
administrative për të ritkthyerit në nivel vendor                                         

Hartimi dhe miratimi i marrëveshjeve ndërinstitucionale me MB, 
INSTAT për shkëmbimin e të dhënave                                         

Hartimi i një modeli standard për mbledhjen e të dhënave për 
migracionin nga sportelet e GJC të 24 NJA. 
        - Rritja e kapaciteteve të personelit të gjendjes civile në 24 NJA 
për mbledhjen e informacioneve mbi të kthyerit                                         

Përpunimi, analizimi dhe publikimi i të dhënave mbi migracionin në 
portalin statistikor opendata.tirana.al                                         

Masa 3.2 Ngritja dhe funksionimi i sistemit të vlerësimit të nevojave të të ri-kthyerve nga kategoritë  vulnerabël  

Vendosja e një sistemi të Bashkëpunimit, gjurmimit dhe referimit të 
rasteve me Policinë Kufitare  për shkëmbimin e informacioneve 
        - Nënshkrimi I marrëveshjeve të bashkëpunimit                                         

Hartimi i udhëzuesve operacionale dhe protokollove administrative  
për vleresimin e nevojave për çdo grup vulnerabël të të rikthyerve                                         

Hartimi i formularëve dhe formateve të intervistavedhe planeve                                         



individuale për cdo kategori vulnerabël 

Shkëmbim eksperience me simotrat e QRM në komunat e Kososves, 
mbi mënyrën e menaxhimit të rasteve dhe përmirësimin e 
protokolleve (Kosova rast suksesi)                                         

Rritja e kapaciteteve të personelit që do të punojë me sistemin e 
vlerësimit të nevojave                                         

Informim dhe mundësim i pajisjes me dokumenta identifikimi, 
vërtetime, certifikata apo dokumenta të tjera të nevojshme                                         

Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale bazuar tek të dhënat e 
vlerësimit të nevojave  për çdo të kthyer nga grupet vulnerabël                                         

Këshillim dhe asistencë për të kthyerin mbi afatet ligjore, 
informacionet dhe plotësimin e dokummentave të nevojshme                                          

Këshillim dhe asistencë psikosociale dhe shëndetësore për rastet 
emergjente (gratë trafikuara, fëmijë të mitur, persona me 
sëmundje të rënda, të dalë nga burgjet etj)                                         

Vlerësimi përiodik i ecurisë së planit të riintegrimit deri në mbylljen 
e rastit                                         

Masa 3.3 Ngritja dhe funksionimi i sistemit të referimit të rasteve nga grupet vulnerabël në skemat sociale dhe ekonomike në BT  

Hartimi i një manuali procedurash  (workflow) që do të ndjekin 
strukturat e BT për  rastet e referuara të të kthyerve nga grupet 
vulnerabël                                         

Profilizimi i të gjitha rasteve dhe përgatitja e skenarëve të 
përfshirjes në skemat sociale dhe ekonomke vendore                                         

Informimi dhe orientimi i të kthyerve nga grupet vulnerabël për tu 
përfshirë në skemat sociale më të përshtatshme bazuar në nevojat 
e tyre.                                         

Asistencë për plotësimin e dokumentave të nevojshëm për 
përfshirje në skemat sociale                                         

Monitorim dhe vlerësim i sitemit të referimit dhe kooordinimit                                         
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4. RI-INTEGRIMI I QENDRUESHËM SOCIAL DHE EKONOMIK I 
MIGRANTEVE 
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Masa 4.1 Ri-integrimi i qendrueshëm social i të ri-kthyerve 

Hartimi i paketave informative lidhur me procedurat dhe 
dokumentat e nevojshme për përfitimin nga skemat e mbështetjes 
sociale                                         

Informimi dhe këshillimi i të rikthyerve lidhur me mundesitë për 
përfshirjen në skemat sociale                                         

Asistimi i të rikthyerve dhe orientimi për plotesimin e dokumentave 
të nevojshme për futjen e skemat sociale                                         



Informim dhe këshillim i të rikthyerve për përfshirjen në programet 
e strehimit social                                         

Asistim i të rikthyrve për plotësimn e nevojshëm të 
dokumentacionit për përgatitjen e dosjeve për strehim.                                         

Sigurimi i kushteve të banimit nëpërmjet rinovimit/rindërtimit apo 
mobilimit bazik të banesave të të rikthyerve                                         

Punësimi sezonal i të rikthyerve në strukturat e BT (Cash for Work)                                         

Përfshirja e të rikthyerve në kalendarët e aktivitete sociale, 
kulturore dhe rekreative që organizon BT                                         

Masa 4.2 Ri-integrimi i qendrueshëm ekonomik i të ri-kthyerve 

Vendosja e komunikimit dhe shkëmbimet e informacioneve me 
Sportelet e Migracionit, ZRP, AKPA etj                                         

Përgatitja e paketës informuese mbi procedurat dhe regjistrimin si 
punëkërkues si dhe orientim për mundësitë për punësim                                          

Përfshirja e të rikthyerve në database dhe skemat e ndërmjetësimit  
në punësim të BT                                          

Profilizim dhe këshillim për karrierë të kategorive të rinj dhe të 
rritur të migrantëve  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të të 
rikthyerve në hartimin e planeve të bizneseve për start-up                                          

Krijimi i granteve për  mbështetjen financiare të planeve të biznesit 
të të rikthyrve.                                         

Këshillimi i të kthyerve fermerë në NJA rurale të BT                                         

Mbështetje financiare për të rikthyerit në fushën e agrobiznesit                                         
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5. FUQIZIMI I ROLIT TË DIASPORËS SHQIPTARE DHE FORCIMI I 
BASHKËPUNIMIT NË ZHVILLIMIN SOCIAL DHE EKONOMIK LOKAL 
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Masa 5.1 Ngritja e një sistemi për mbajtjen e komunikimit të vazhdueshëm dhe forcimin e marrëdhënieve me diasporën 

Krijimi i regjistrit të rrjeteve sipas tipologjisë të diasporës dhe 
vendosja e kontakteve me ta.                                         

Zgjerimi i bashkëpunimeve dhe binjakëzimeve me Bashkitë simotra 
për të koordinuar aktivitete të përbashkëta me fokus diasporën                                         

Organizimi i aktiviteteve tematike me rrjetet, grupet dhe shoqata të 
veçanta të diasporës në bazë të interesave profesioneve të 
përbashkëta apo dhe vendodhjes gjeografike                                         

Hartimi dhe publikimi i një pakete informuese për legjislacionin 
shqiptar në fushën e investimeve si dhe mbi mundësitë e investimit 
në qytetin e Tiranës “Invest in Tirana”                                         

Masa 5.2 Nxitja e organizimeve dhe aktiviteteve brenda dhe jashtë vendit. 



Promovimi dhe tregtimi në komunitetin e diasporës dhe më gjerë i 
produkteve tipike të qytetit të Tiranës (shporta e produkteve 
vendase) nëpërmjet një katalogu digital (e-commerce)                                         

Inkurajimi i shoqatave të diasporës për nxitjen e zhvillimit lokal 
nëpërmjet mbledhjes vullnetare të donacioneve nga anëtarët për të 
financuar projekte të ndryshme në qytetin apo fshatin e tyre.                                         

Përfshrija e Disaporës në transferimin e njohurive bujqësore tek 
fermerët lokalë.                                          

Aktivitet vjetor “Club de chef” për promovimin e shefave të 
kuzhinës shqiptarë vendas dhe nga diaspora                                         

Koordinimi dhe organizimi i takimeve dhe aktiviteteve “Dita e 
Tiranës” (17 Nëntor) në vendet pritëse të komuniteteve shqiptare 
në diasporë mbi bazën e një programi vjetor                                          

Promovimi i rasteve të personaliteteve të suksesshme të diasporës 
dhe dhënia e titullit nga Kryetari “Krenaria e Tiranës”                                         

Programi  3x1, Skemë financimi përmes së cilës çdo lekë i 
grumbulluar nga diaspora trefishohet nga buxheti i BT në funksion 
të përmirësimit të infrastrukturës publike vendore (rrugë, shkolla, 
çerdhe, kopshte, kënde lojrash, biblioteka etj.)                                         

 


