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2.
ripërtëritje
e shoqërisë
Shqiptarët meritojnë
shumë më mirë

“Vdes i mbytur nga plehrat fëmija 13 vjeçar… Ermir Ujka… Djaloshi i cili ka
qenë duke kërkuar për skrap pranë vendit të grumbullimit të mbeturinave
urbane të qytetit kur makina e plehrave ka shkarkuar mbi trupin e tij tonelata
me mbetje urbane.”
“28 femrat që nuk mundën të festonin Vitin e Ri… plot 28 vajza, gra, nëna u
vranë nga prindërit, bashkëshortët, të dashurit.”
“Bulqizë - Lirie Mero ka humbur jetën në minierën e Bulqizës mëngjesin e së
shtunës. Gruaja 45-vjeçare ndërsa punonte për të mbledhur krom në stokun
e minierës është zënë poshtë nga një masiv gurësh. …Bëhet me dije se Lirie
Mero ishte nëna e katër fëmijëve dhe jetonte në varfëri të skajshme pasi i shoqi
ishte invalid.”
“Sukth vdesin 4 fëmijë nga asfiksimi. Robert 13 vjeç… Vilson 11 vjeç…
Kasandra 9 vjeç… Nertila 6 vjeç… Nëna i gjen të pajetë në shtëpi… Shkak i
vdekjes së fëmijëve mendohet të ketë qënë një qiri i ndezur i lënë në cep të
dhomës për ndriçim i cili më pas ka shkaktuar një zjarr të vogël duke çliruar
gazra helmues. ”
Këta fëmijë, këto gra i vrau plehu, gazi, sëpata, zjarri, gurët apo plumbi, por
drejt tyre i çoi keqqeverisja.
Këtyre grave e fëmijëve, frymën e fundit ia mori fataliteti apo kriminaliteti,
por ranë pre e tij nga përjashtimi social, varfëria, diskriminimi, mungesa e
shërbimeve publike dhe e përkujdesit shtetëror.
Kjo qeverisje e dështuar meriton vetëm ndëshkim.
Ky pushtet vrastar meriton vetëm përbuzje.
Kjo kohë e rendë meriton vetëm ndryshim.
Një qeverisje që ruan jetën e qytetarit e nuk e lë atë pre të vështirësive sociale
dhe tensioneve shoqërore është e mundur.
Një shoqëri shqiptare me gra të fuqizuara, fëmijë që kanë të ardhme të sigurtë,
solidaritet e mirëkuptim mund të ndërtohet.
Ne do ta bëjmë.
Me përkushtim. Së bashku.
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“Mjerisht në vendin tonë shpërdorimi i pushtetit është bërë një gjë e zakonëshme, prandaj
ksaj detyre, sado e vështirë qoftë, ne duhet t’i kushtojmë vëmendjen e duhur…”
Hasan Prishtina
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Shërbime
publike sipas
nevojës

N

ë Janar të vitit 2011, qeveria mori një vendim për
të reformuar financimin e shërbimit spitalor, por
zbatimi mbetet shumë i ngadalshëm.” (ProgresRaporti i Komisionit të BE, Tetor 2012). Mungesa e ilaçeve dhe mjeteve
të tjera të mjekimit është turpi i spitaleve tona. Në shumicën dërrmuese
të spitaleve, ndërtesat janë të amortizuara, me kushte higjeno-sanitare
të vështira dhe me paisje e aparatura të vjetëruara dhe jashtë standartit.
Sistemi i sigurimeve shoqërore vuan nga probleme themelore. Disa nga
këto probleme janë pensionet e ulëta me të cilat pensionistët nuk mund të
përballojnë jetesën, raporti problematik kontribues-përfitues, koefiçenti
shumë i ulët i zëvendësimit pension-pagë dhe bllokimi i skemave të
pensioneve suplementare sidomos atyre të profesioneve të vështira.
Ne besojmë në energjinë e pashtershme dhe forcën transformuese e
krijuese të secilit qytetar shqiptar. Ndaj me një axhendë sociale që na
ngarkon të drejta e detyra të gjithëve, duam të ndërtojmë shoqërinë
ku energjia, kreativiteti e mundi i secilit të gjejnë hapësirë jetësimi,
përmes shtetit që ofron shërbime publike sipas nevojës. Është mision
i qeverisjes socialiste t’i sigurojë çdo qytetari shqiptar pavarësisht të
ardhurave, origjinës, moshës, gjinisë, etnisë, edukimit, orientimit seksual,
identitetit kulturor, bindjeve politike e fetare, shërbime publike cilësore.
Parimet bazë të shërbimeve publike gjatë qeverisjes socialiste do të
jenë: lehtësimi dhe zgjerimi i aksesit, drejtësia sociale, cilësia, standartet
profesionale, pavarësia prej financuesit të shërbimeve, harmonizimi i
shërbimeve publike dhe private, decentralizimi, pjesëmarrja qytetare,
komplementariteti dhe konkurrenca e ndershme. Politikat tona synojnë
parandalimin e varfërisë dhe jo thjesht luftën kundër pasojave të saj,
interesat afatgjata mbi ato të përkohshme, qeverinë në shërbim të
qytetarëve dhe nxitjen e pjesëmarrjes së tyre.

Sistemi ynë shëndetësor është sot në gjendje të mjeruar. Kriza e thellë
pasqyrohet në të gjitha hallkat e tij. Në aksesin e munguar të popullatës në
shërbim shëndetësor, në cilësinë e dobët të shërbimit të ofruar, në efiçencën
e ulët të tij, në koston e lartë materiale, shëndetësore e shpirtërore që
e gjithë kjo sjell për qytetarët. Shqiptarët sot jetojnë 5 vite më pak se
mesatarja e qytetarëve të BE-së. Në Shqipëri vdesin brenda vitit të parë
të jetës 3.4 herë më shumë foshnja se në BE. Shqiptarët shpenzojnë për
shëndetësinë pothuajse sa mesatarja e vendeve të rajonit, por treguesit
kryesorë të cilësisë dhe efiçencës të sistemit shëndetësor janë shumë më
të ulët. Në ndryshim me të gjithë vendet e BE-së, më shumë se gjysma e
shpenzimeve për shëndetësinë financohen nga pagesat e drejtpërdrejta të
qytetarëve. Sistemi i kujdesit shëndetësor me kontribute të detyrueshme
rezulton i pasuksesshëm pas 18 vitesh zbatimi. Vetëm 470 mijë vetë në
moshë pune arrijnë të sigurohen. Shëndeti publik është i nënvleftësuar
dhe i trajtuar me politika abuzive, që reflektohen në uljen e financimit
për shëndetin publik deri në 3,7 % të shpenzimeve të përgjithshme të
shëndetësisë.

Kujdes Shëndetësor Universal
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Angazhimi Ynë
Kujdes shëndetësor me mbulim
universal; shërbim shëndetësor
falas sipas nevojës, për të
gjithë shtetasit me banim të
përhershëm në Shqipëri
Zotimet Tona:

►► Ngritje e Shërbimit Shëndetësor
Kombëtar, që do të jetë blerësi i
shërbimit të kujdesit shëndetësor
dhe do ta ofrojë pa pagesë për të
gjithë qytetarët.
►► Financim i plotë dhe i
qëndrueshëm i sistemit
shëndetësor kryesisht nëpërmjet

taksimit të përgjithshëm të
popullsisë.
►► Heqje e taksës së sëmundjes:
TVSH-së në shkallën 10 %
për barnat dhe shërbimet
shëndetësore.
►► Zbatim, brenda vitit të parë

të qeverisjes, të një sistemi të
përvitshëm kontrolli mjekësor
bazë për çdo shqiptar mbi 40
vjeç.

►► Rritje e cilësisë së
farmakmovigjilencës dhe barna
jo më të shtrenjta se në vendin
e prodhimit

►► Sistem kontrolli mjekësor bazë
me qëllim parandalimin dhe
diagnostikimin e hershëm të disa
sëmundjeve të shtuara ndjeshëm
në 10 vjeçarin e fundit.

►► Ngritje e një sistemi unik
dixhital shëndetësor, me të cilin
të ndërlidhen të gjithë aktorët
privatë dhe publikë të sistemit
shëndetësor.

►► Përmirësim i kosto-efiçencës
së spitaleve publike me anë të
mekanizmit spital-ndërrmarrje
(DRG).

► ► Ridimensionim i rolit të
mjekut të familjes për t’i
siguruar dinjitetin që i takon si
rojtar i sistemit shëndetësor
përsa i përket cilësisë dhe
mirëfunksionimit.

►► Krijim i spitaleve publikeautonome të drejtuara nga borde
spitalore dhe me përbërje të
gjerë.
►► Menaxhimi i institucioneve
shëndetësore sipas modeleve
bashkëkohore të institucioneve
autonome.
►► Institucionalizim i rolit dhe
funksioneve të menaxherit të
shëndetësisë.
►► Ristrukturim i Shërbimit të
Urgjencës Mjekësore sipas
standardeve bashkëkohore.

►► Përmirësim i partneritetit
shërbim publik - shërbim privat.
►► Integrim gradual edhe në
shërbimin shëndetësor privat
i financimit publik sipas
standardeve e kritereve
profesionale.
►► Vlerësim, rregullim dhe
stimulim i rolit dhe profesionit
të specialistit të shëndetit
publik dhe karrierës së tij
bazuar në meritë.

►► Stimulim i statusit të
►► Shërbim Urgjence Mjekësore me
profesionistit të lirë për
aparatura moderne të shpëtimit
mjekët dhe shërbimit parësor
të jetës dhe kombinim të lëvizjeve
në qytetet e mëdha, duke
tokësore e ajrore.
harmonizuar këtë përvojë dhe
me atë të mjekëve.
►► Shërbim Urgjence Mjekësore me
stafin e duhur profesional dhe të
► ► Modernizim i shërbimit
përgatitur.
të infermieristikës sipas
modeleve të legjislacionit
europian dhe në përshtatje me
►► Prezencë e shërbimit farmaceutik
nevojat reale.
në të gjithë territorin e vendit.

28% e fëmijëve në Shqipëri jetojnë në familje të varfra që përfitojnë
ndihmë ekonomike. Një në katër fëmijët në Shqipëri është i varfër. Një në tre
fëmijë është aktualisht në nevojë, por vetëm një e treta përfitojnë shërbime
dhe përkujdesje. Fëmijët me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth gjysmën e
personave me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore dhe cilësia e shërbimit
për ta është thellësisht e keqe. Të drejtat e tyre janë të mohuara dhe ata
janë braktisur nga shteti në përjashtim social. Mbi 50 mijë fëmijë të moshës
së arsimit janë të detyruar të punojnë në punë familjare. Gjendja e fëmijëve
romë e egjiptianë është e mjerueshme. Një pjesë e mire e tyre jetojnë në
geto. Ndërsa, fëmijët e ngujuar përballen me nivel thellësisht të ulët kujdesi
shtetëror, duke vuajtur kështu për shkak të mos-ekzistencës së shtetit.

Përkujdesje për
Familjen dhe Fëmijët
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Angazhimi Ynë
Shërbime Universale për të gjithë
fëmijët dhe qeverisje si partnere
sociale e familjes
Zotimet Tona:

►► Organizim i shërbimeve të
parandalimit, ndërhyrjes dhe
riintergrimit të fëmijëve në familje e
komunitet, brenda mandatit të parë
të qeverisjes.
►► Krijim i institucionit të Komisonerit
për Mbrojtjen e të Drejtave të
Fëmijëve.
►► Mobilizim i të gjitha burimeve
dhe energjive të shoqërisë për
eleminimin e dhunës në familje.
►► Fonde buxhetore në mbështetje të
familjeve të reja, familjeve me një
prind dhe famijeve në nevojë.
►► Fonde buxhetore në mbështetje

të familjeve të pastreha ose që
rrezikojnë të humbasin shtëpinë për
shkaqe ekonomike, shëndetësore
ose familjare.
►► Lehtësim i barrës fiskale duke
aplikuar reduktim të pjesshëm të
taksave për familjet me shumë
fëmijë.
►► Nxitje e programeve të sigurimit
të ushqimit për fëmijët e varfër
dhe të zonave të thella e të
vështira klimaterike, pavarësisht të
ardhurave të familjes.
►► Shërbime për fëmijët që do të
mbështesin përgjegjësinë e
përbashkët prindërore dhe do të
lehtësojnë prindërit në tregun e punës.

1 në çdo 3 fëmijë në Shqipëri
jeton në një familje të varfër
►► Organizim i shërbimit të kujdestarisë
në familje, si një shërbim alternativ
për fëmijët jetimë, me probleme
sociale apo të varfër.
►► Kujdes i veçantë për fëmijët dhe
adoleshentët jetimë socialë dhe
biologjikë, që në moshën 16-vjeçare
dalin nga institucionet e përkujdesit.
►► Brenda mandatit të parë, strehim
dhe punësim në kushte të
përshtatshme për të gjithë jetimët
që aktualisht janë të papunë e
pastrehë.
►► Brenda mandatit të parë,
strehim dhe punësim në kushte
të përshtatshme të jetimëve që
dalin periodikisht nga institucionet
rezidenciale.

►► Mbështetje për të gjitha format e
jetesës familjare; famijen e lidhur me
martesë, bashkjetesën, familjet me
një prind dhe të gjitha format e tjera të
partneritetit.
►► Mbështetje forcimit të familjes, në
përputhje me traditat e vlerat më
të mira të familjes shqiptare, si
institucion themelor i shoqërisë.
►► Përkrahje politikave të shëndetit
riprodhues.
►► Përkrahje të drejtës së prindërve për të
vendosur numrin e fëmijëve të dëshiruar,
distancimin e lindjeve dhe parandalimin
e shtatzanisë së padëshiruar.
►► Mbështetje zhvillimit të përgjegjësive
të sipërmarrjes private për jetën
familjare.

►► Screening falas për të gjitha gratë në
moshë produktive me qëllim uljen
►► Bashkëpunim, monitorim dhe
e rasteve të shfaqjes së kancerit të
nxitje punëdhënësit për zbatimin e
gjirit dhe qafës së mitrës.
dizpozitave ligjore.
►► Përfitim nga leja e lindjes për çdo
nënë pavarësisht nga kontributet në
sigurimet shoqërore.

►► Promovim i kanaleve moderne
mediatike të sensibilizimit për ruatjen e
shëndetit dhe kujdesin e vazhdueshëm.

Varfëria reale në Shqipëri është rreth 40%. Në zonat kodrinore e malore
mbi është 50%. Varfëria reale e matur në kontekstin e fuqisë blerëse është
mbi 62%. Më e larta në rajon. Në krahasim me vitin 2008, numri i familjeve
që jetojnë me ndihmë ekonomike është rritur me 6 mijë familje. Këto
familje jetojnë me 4 mijë lekë në muaj të ardhura, të pamjaftueshme qoftë
dhe thjeshtë për mbijetesë. Për sa i përket rritjes së numrit të familjeve që
jetojnë me ndihmë ekonomike (13,5%) në disa zona të veriut ku PD kishte
avantazh elektoral, raporti është dhe më i rënduar. Nga keqmenaxhimi
dhe mungesa e vizionit qeveritar, 80% e shërbimeve sociale komunitare të
ngritura me kredi dhe asistencë të Bankës Botërore që nga viti 2005 nuk
ekzistojnë më. Direktivat e BE për kalimin nga politikat pasive të reduktimit
të varfërisë në ato aktive dhe ato për shërbimet sociale si mundësi drejt
tregut të punës nuk janë realizuar.

Luftë Varfërisë dhe
Përjashtimit Social
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Angazhimi Ynë
Politika parandaluese, aktive dhe
efikase për reduktimin e varfërisë
dhe të përjashtimit social
Zotimet Tona:

►► Zëvendësim i Programit të Ndihmës
Ekonomike me Programin e
Riintegrimit Social.
►► Ndihma ekonomike nuk do të
jetë lëmoshë, por mbështetje për
riintegrim.
►► Ndërtim i një sistemi të personalizuar
të shërbimeve sociale, duke vendosur
në qendër nevojat e individit.
►► Përcaktim i masës së pagesës nga
Programi i Riintegrimit Social, për
individë dhe jo për familje.
►► Masa e pagesës nga Programi i

Riintegrimit Social do të synojë
kapërcimin e vijës së varfërisë.
►► Lehtësi, shërbime ndihmëse dhe
së paku një ofertë për të rihyrë
në tregun e punës, përfituesve të
pagesës nga Programi i Riintegrimit
Social në qytet, brenda vitit të parë
të qeverisjes.
►► Programi i Riintegrimit në zonat
rurale do të zëvendësojë pagesat e
Ndihmës Ekonomike me Programin
“Punë në Vend të Asistencës.”
►► Punë për përfituesit e Programit të
Riintegrimit Social, nga punë apo
shërbime pranë komuniteteve të

tyre, njësitë e qeverisjes vendore apo
projekte të qeverisjes qendrore.
►► Informatizim i të dhënave të
Programit të Riintegrimit Social dhe
pagesës së përfitimeve.
►► Krijim i Fondit Kombëtar për
Shërbimet Sociale dhe Fondeve
Rajonale për Shërbimet Sociale si
pjesë e Fondit Social.
►► Fondi Social, si vëmendje e veçantë
dhe sigurim i burimeve të nevojshme
për grupet më të rrezikuara nga
përjashtimi.
►► Përllogaritje me shpejtësi e
minimumit jetik, si hapi i parë i
rëndësishëm për të luftuar varfërinë
dhe krijuar mundësi integrimi
kategorive në nevojë.
►► Paga minimale do të garantohet
mbi minimumin jetik të indeksuar
me shtrenjtimin e shportës së
ushqimeve dhe mallrave të
domosdoshme.
►► Kontroll dhe ulje e informalitetit në
tregun e punës me qëllim nxjerrjen
nga programet sociale të përfituesve
abuzivë.
►► Kontroll dhe ulje e informalitetit
në tregun e punës me synim
rivendosjen e fondeve për familje
realisht të varfra.
►► Shërbime falas në shtëpi për të
gjithë të moshuarit mbi 75 vjeç me
nevoja të veçanta.

detyrueshme shoqërore për të gjithë
kujdestarët e personave me aftësi të
kufizuara.
►► Rishikim i sistemit të vlerësimit të
Personave me Aftësi të Kufizuar.
►► Kalim drejt modelit të klasifikimit të
funksioneve të aftësisë së kufizuar
dhe shëndetit mbi bazën e Manualit
Ndërkombëtar Europian dhe
konventave të OKB për mbrojtjen e
të drejtave të njeriut.
►► Rritje e aksesit të Personave me
Aftësi të Kufizuar në punësim e
formim profesional.
►► Rishikim, në bashkëpunim me
shoqatatat përfaqësuese, i
legjislacionit për statuset e grupeve
të Personave me Aftësi të Kufizuar.
►► Vendosje në kushte të barabarta
përfitimi e shërbimesh, në përputhje
me shkallëzimin e rëndesës
së sëmundjes dhe nevojat për
shërbime, punësim e riintegrim i
Personave me Aftësi të Kufizuar.
►► Anulim i ndryshimeve ligjore, që ka
imponuar maxhoranca qeverisëse,
të cilat kanë sjelle kufizimin e të
drejtave ekonomike e sociale të
Personave me Aftësi të Kufizuar.
►► Zgjidhje problemit të regjistrimit të
fëmijëve romë.
►► Ndalim i formave të këqija të punës
së fëmijëve romë dhe egjiptianë.

►► Mbështetje me pagesa në nivelin e
pagës minimale për të gjithë kujdestarët
e personave me aftësi të kufizuara.

►► Përgjysmim i shkallës së
analfabetizmit dhe trefishim i
fondeve për formimin profesional të
të rinjve romë dhe egjiptianë.

►► Garantim i pagesës së sigurimeve të

►► Krijim i Fondit për Strehim të

Përballueshëm, të administruar
nga një organizëm i posaçëm, në
përputhje me politikat sociale dhe
nevojat e popullsisë për strehim.
►► Fondi për Strehim të
Përballueshëm do t’u japë
përparësi familjeve të varfëra,
familjeve të reja dhe grave
kryefamiljare.
►► Krijim pranë organeve të qeverisjes
vendore i Regjistrit Kombëtar të
Qeradhënësve dhe Qeramarrësve.
►► Regjistri Kombëtar i Qeradhënësve
dhe Qeramarrësve, një mjet për të
lehtësuar qeramarrësit në nevojë
dhe qeradhënësit.
►► Legalizim dhe kapitalizim i
banesave ekzistuese të ndërtuara
në mënyrë informale .
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►► Mbështetje urbanizimit dhe
integrimit të komuniteteve të të
ardhurve në jetën ekonomike e
sociale të qyteteve dhe shërbime
cilësore ndaj tyre.
►► Nxitje krijimit të ndërrmarjeve
sociale nëpërmjet miratimit të
një legjislacioni të ri mbi biznesin
social.
►► Përcaktim real i nevojave të
popullsisë për ndihmë e shërbime,
mbi bazën e një shporte sa më
realiste, duke harmonizuar nevojat,
mundësitë dhe burimet.
►► Rivlerësim i të ardhurave nga
prona, toka, bujqësia dhe blegtoria
për riaktivizimin e aseteve në fshat.
►► Rivlerësim i faktorëve që ndikojnë
në ashpërsinë dhe thellësinë e
varfërisë.

►► Asnjë
Sistemi
fëmijëi sigurimeve
rom dhe egjiptian
shoqërore
nuk do
nëtë
Shqipëri
ngelet inuk
përjashtuar
ka arriturnga
të përmbushë
programet e
misionin
mbrojtjeseshoqërore.
tij gjatë dy dekadave të fundit. Problematika kryesore e sistemit
të pensioneve është se qeveria e konsideron çështjen e pensioneve si
politikë elektorale dhe jo si një çështje njerëzore. Nuk ka pasur asnjë
reformë të sistemit të sigurimeve shoqërore. Madje ende nuk ka një analizë
të plotë të efekteve të reformës parametrike të vitit 2012, si dhe uljes së
përqindjes të kontributeve në 2007 dhe 2009. Pensionet e qytetit janë
rritur vetëm me 4% në periudhën 2010-2012, ndërsa ato të fshatit vetëm
5% në vitin 2012. Rritja e pensioneve në vitin 2012 është më e ulëta në 22
vitet e fundit. Të ardhurat minimale të pensionistëve në fshat janë ende sa
2/3 e atyre të qytetit, duke mosarritur angazhimin për barazimin e tyre. Të
ardhurat në fondin e sigurimeve shoqërore u rritën vetëm 20% në tre vjet,
duke ngelur kështu mjaft larg angazhimit për t’i rritur me 50%.
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Pensione Dinjitoze
Angazhimi Ynë
Ynëvajzave
FuqizimAngazhimi
real i grave dhe
Pensione
dinjitoze
për të nxjerrë
dhe
mundësi
të barabarta
për të
moshuarit
nga varfëria
gjithëtëgratë
dhe burrat,
duke kthyer
në realitet barazinë gjinore në çdo
Zotimet Tona:
në korrelacion me raportin midis
aspekt
të
jetës. minimale dhe
►► Reformë në fushën e pensioneve
kontributeve
e përqendruar në konsolidimin
e sistemit aktual të sigurimeve
shoqërore.

►► Reformë në fushën e pensioneve që
kontribon në zgjidhjen e problemit të
papunësisë dhe informalitetit.
►► Reformë në fushën e pensioneve që
mbështet funksionimin e sistemit
shumëkolonësh.
►► Nxjerrje nga situate kritike e raportit
midis kontribuesve dhe përfituesve të
skemës së pensioneve; mbajtje e këtij
raporti në nivele optimale, jo më pak
se 2:5-3:1.
►► Vendosje e raportit optimal midis
pensioneve minimale dhe maksimale,

maksimale.

►► Sigurim i raportit optimal midis
përfitimeve maksimale e minimale, në
nivele të pranueshme - 3:1.
►► Ndryshim i mënyrës diskriminuese të
llogaritjes së pensioneve, duke e lidhur
më mirë me kontributet dhe llogaritur
1.3%-1.5% të pagës mesatare për çdo
vit pune.
►► Garantimi i një raporti optimal midis
pagave dhe pensioneve, duke synuar
një koefiçent mesatar zëvendësimi jo
më pak se 55%-60%.
►► Ndërtim i skemave të veçanta
të kontributeve dhe përfitimeve
të kapitalizuara ose gjysmë të

Barazi
Rritja eGjinore
pensioneve

Shqipëria është një nga vendet me
indeks të ulët të barazisë gjinore, duke
u gjendur në të njëjtën renditje me
Zimbabuen, Libanin, Kamboxhën dhe
Bangladeshin (Social Watch, Indeksi
i Barazisë Gjinore, 2012). Shumë gra
dhe vajza shqiptare janë subjekt i
varfërisë, papunësisë, diskriminimit
gjinor, përfaqësimit të ulët në të gjitha
nivelet e vendimmarrjes, aksesit të
pakët në shërbime shëndetësore edhe
sociale, apo dhunës në familje. Të
gjitha këto probleme tregojnë se jemi
ende larg një shoqërie ku të drejtat
e grave zbatohen dhe respektohen si
të drejtat e njeriut. Vitet e fundit edhe
raportet e institucioneve prestigjioze
ndërkombëtare
kanë
dhënëpër pensione
kapitalizuara të
sigurimit
mesazhe
të forta alarmi
lidhur me
sipas vjetërsisë
në shërbim.
mosrespektimin e të drejtave të grave,
nivelit
të lartë
të dhunës
familje
►
► Krijim
i një organizmi
të në
pavarur,
i cili
dhemund
moszbatimit
të legjislacionit
të jetë administrues
i fondeve të
ekzistues.
Qoftë
dhe vetëmpër
heshtja
përfitimeve
suplementare
të gjitha
institucionale
vrasjet
shumë
kategoritë mepër
statuse
të veçanta.
të shpeshta dhe të shumëfishta
►
Zgjidhjedhe
problemeve
zvarritura
të► grave
vajzavetë
flasin
për të
një
pensioneve
të ushtarakëve në
situatë
tejet shqetësuese
nëlirim,
këtë
policisë
shërbimit informativ.
aspekt
në dhe
Shqipëri.

në vitin 2012 është
më e ulëta në 22
vitet e fundit

dhe ndërtimi i një partneriteti
funksional me shoqërinë civile e
komunitet fetare.
►► Bashkëpunim me median për
parandalimin e dhunës në familje
dhe shtrirje e mekanizmit të
referimit në të gjitha njësitë
vendore.
►► Vëmendje e veçantë ndaj grave e
vajzave viktima të dhunës.
►► Riintegrim i grave dhe vajzave
viktima të dhunës, nëpërmjet
ofrimit të banesave sociale,
punësimit, formimit profesional
dhe ndihmës e shërbimeve sociale.
►► Ngritje
e dy qëndrave
të shërbimit
të moshuarit
mbi 75 vjeç,
pa të ardhura
(veri-jug)
të ndihmuar
gratë
ose me për
të ardhura
të pakta,
pavarësisht
dhekontributit
vajzat viktima
të dhunës.
në skemë.

►► ►Vëmendje
veçantë
mandatit
përmirësimit
të parë
► Zgjidhje, ebrenda
të kushteve
qeverisës, të problemit
punës së të
gruas
sigurimit
në të
zonat
emigrantëve
rurale; zgjerim
përmes:i shërbimeve
komunale, sigurim i ujit të pijshëm
dhe garantim
• mundësimit
i shërbimeve
të trajtimit
sociale.
të
barabartë të emigrantëve
►► Krijim i Zyrës
shqiptarë
për Barazinë
me puntorët
Gjinore
vendas
për të siguruar
në shoqëritë
që projekt-ligjet
pritëse; e
Zotimet
►
► Ushtarakët eTona:
liruar përfitojnë pensionin
paraqitura për shqyrtim përputhen
►► e
Angazhim
parashikuar
efektiv
me ligjin
i të nr.
gjithë
9418 dt.
me detyrimet
• bashkimit
ligjoretëpër
periudhave
barazinë të
institucioneve
20.05.2005
“Përpublike
sigurimin
në shoqëror
luftën të
gjinore dhe
sigurimit
nuk përfshijnë
dhe transferimit të të
kundër dhunës
ushtarakëve
të forcave
ndaj grave.
të armatosura të
diskriminin
drejtave
me baza
të përfitimit;
gjinore.
Republikës së Shqipërisë.”
►► Zbatim i rreptë i legjislacionit për
►► Zbatim
• real
intesifikimit
i kuotës së
të bashkëpunimit
të drejtat ietëgrave
barazinë
përfaqësimit
dhe 30%
marrëveshjeve
të grave dypalëshe
►► Shfuqizim
gjithadhe
ligjeve,
akteve
gjinore. urdhëresave të qeverisë
dhe vajzave
menë
vendet
institucionet
pritëse. e
normative,
zgjedhura dhe të emëruara.
aktuale që janë në kundërshtim me ligjin
►► “Për
Forcim
i rolit të
sistemit
të
►► Plotësim i të gjitha kushteve për
sigurimin
shoqëror
të ushtarakëve
drejtësisë
parandalimin
dhe
►► Mbështetje
ratifikiminpërfshirjes
e Kodit Europian
së vajzave
të Sigurimeve
të
forcave tënëarmatosura
të Republikës
mbështetjen
në Shoqërore
profesion (të
sipas
Rishikuar).
nevojave të
së
Shqipërisë.”e viktimave të dhunës
dhe dënimin e duhur të dhunuesve.
tregut të punës dhe jo sipas
►profesioneve
► Mbështetje tradicionale
funksionimit të
qësistemit
►► Rishikim i të gjithë statuseve të ish►► ushtarakëve
Linjë kombëtare
këshillimi
24 e
favorizojnë
shumëkolonësh
disbalancën
të pensioneve,
gjinore.
me synim
shmangien
orë falas për
gratë e vajzat
duke nxitur, sidomos për brezin e
ndërhyrjeve
çekuilibruese
në skemat e
►► Trainim
ri, pjesëmarrjen
profesional
edhe
falas
në skemat
për çdo
përfitimeve.
private, suplementare e vullnetare të
pensioneve.
►► Aplikim i pensionit social rezidencial për
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“Një popull që orvatet të rrisë e të edukojë
vetëm meshkujt, i përngjet atij, i cili ngre një
urë pa themel mbi rërë, e një ditë kur të bjerë
shi, e sheh se ura rrënohet…”
Sami Frashëri
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Jetësim
mundësive
të barabarta

N

uk ka demokraci pa mirëqënie për të
gjithë dhe nuk ka mirëqënie për të gjithë
pa demokraci. Forca e Shqipërisë që do
të ndërtojmë qëndron në mirëqënien e secilit dhe përfshirjen
sociale të të gjithëve. Zhvillimi ekonomik, globalizimi dhe
ndryshimet demografike krijojnë mundësi, por forcat e tregut
gjenerojnë pabarazi dhe përjashtim, nëse nuk balancohen me
politikat e duhura sociale, aktive dhe parandaluese nga ana e
shtetit. Politikat tona synojnë fuqizimin e individit dhe rritjen
e aftësive të individëve e familjeve për punë dhe kontribut, në
një shoqëri që gjeneron mundësi të shumëllojshme e reale dhe
siguron drejtësi e barazi. Politikat tona do të nxisin solidaritetin
midis të fuqishëmve e të dobtëve, shëndoshëve e të sëmurëve,
të punësuarve e të papunëve, burrave e grave, të rinjve e të
moshuarve, të aftëve dhe personave me afësi të kufizuar. Vizioni
ynë është ai i respektit ndaj kontributeve ekonomike, shoqërore,
kulturore, njerëzore dhe sakrificave të sotme e në vite të
qytetarëve tanë. Duam të punojmë në shërbim të çdo qytetari
e qytetareje të vendit tonë. Do të punojmë në bashkëpunim
me qytetarët, për të ndërtuar shoqërinë e solidaritetit social,
përgjeshmërisë, respektit dhe mundësive të barabarta për të
gjithë.

Shqipëria është një nga vendet me indeks të ulët të barazisë gjinore,
duke u gjendur në të njëjtën renditje me Zimbabuen, Libanin, Kamboxhën
dhe Bangladeshin (Social Watch, Indeksi i Barazisë Gjinore, 2012). Shumë
gra dhe vajza shqiptare përballen më shumë se burrat me varfëri e papunësi.
Diskriminimi gjinor është i gjithëpranishëm në vend. Përfshirja e grave në të
gjitha nivelet e vendimmarrjes është e ulët. Aksesi në shërbime shëndetësore
e sociale është i pakët. Rastet e dhunës në familje janë në nivele alarmante.
Të gjitha këto probleme tregojnë se jemi ende larg një shoqërie ku të drejtat
e grave zbatohen dhe respektohen si të drejtat e njeriut. Vitet e fundit, edhe
raportet e institucioneve prestigjioze ndërkombëtare kanë dhënë mesazhe
të forta alarmi lidhur me mosrespektimin e të drejtave të grave, nivelit tejet
të lartë të dhunës në familje dhe moszbatimit të legjislacionit ekzistues.
Qoftë dhe vetëm heshtja institucionale për vrasjet shumë të shpeshta dhe të
shumëfishta të grave dhe vajzave, flasin për një situatë tepër shqetësuese në
këtë aspekt në vendin tonë.

Barazi Gjinore
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Angazhimi Ynë
Fuqizim real i grave dhe vajzave dhe
mundësi të barabarta për të gjithë
gratë dhe burrat, duke kthyer në realitet
barazinë gjinore në çdo aspekt të jetës
Zotimet Tona:

►► Angazhim efektiv i të gjithë
institucioneve publike në luftën
kundër dhunës ndaj grave.
►► Zbatim i rreptë i legjislacionit për
të drejtat e grave dhe barazinë
gjinore.
►► Forcim i rolit të sistemit të
drejtësisë në parandalimin dhe
mbështetjen e viktimave të dhunës
dhe dënimin e duhur të dhunuesve.
►► Linjë kombëtare këshillimi 24
orë falas për gratë e vajzat dhe

ndërtim i një partneriteti funksional
me shoqërinë civile e komunitetet
fetare.
►► Bashkëpunim me median për
parandalimin e dhunës në familje
dhe shtrirje e mekanizmit të
referimit në të gjitha njësitë
vendore.
►► Vëmendje e veçantë ndaj grave e
vajzave viktima të dhunës.
►► Riintegrim i grave dhe vajzave
viktima të dhunës, nëpërmjet
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ofrimit të banesave sociale,
punësimit, formimit profesional
dhe ndihmës e shërbimeve sociale.
►► Ngritje e dy qendrave të shërbimit
(veri-jug) për të ndihmuar gratë
dhe vajzat viktima të dhunës.
►► Vëmendje e veçantë përmirësimit
të kushteve të punës së gruas në
zonat rurale; zgjerim i shërbimeve
komunale, sigurim i ujit të pijshëm
dhe garantim i shërbimeve sociale.
►► Krijim i Zyrës për Barazinë Gjinore,
për të siguruar që projekt-ligjet e
paraqitura për shqyrtim përputhen
me detyrimet ligjore për barazinë
gjinore dhe nuk përfshijnë
diskriminim me baza gjinore.
►► Zbatim real i kuotës së
përfaqësimit 30% të grave
dhe vajzave në institucionet e
zgjedhura dhe të emëruara.
►► Mbështetje përfshirjes së vajzave
në profesion sipas nevojave të
tregut të punës dhe jo sipas
profesioneve tradicionale që
favorizojnë disbalancën gjinore.
►► Trajnim profesional falas për çdo
vajzë nën moshën 25 vjeç, brenda
6 muajve të parë të qeverisjes.
►► Vemëndje e veçantë ndaj vajzave
e grave që kanë imigruar në zonat
urbane dhe qytetet e mëdha.
►► Trajnim dhe punësim me përparësi
për gratë dhe vajzat e pakicave
dhe gratë e vajzat me aftësi të
kufizuara.
►► Zgjerim dhe përmirësim i qasjes së
grave në hua, përmes programeve
mbështetëse për vetëpunësim,

strukturave të kujdesit dhe
mbrojtjes sociale.
►► Ndihmë ligjore falas për gratë
që kërkojnë të drejtat e tyre për
bashkëpronësi.
►► Përmirësim i aksesit në arsim për
gratë dhe vajzat.
►► Rishikim i kurrikulave dhe teksteve
shkollore nga perspektiva e
barazisë gjinore.
►► Lehtësim i barrës fiskale për
punëdhënësit që punësojnë gra
dhe vajza të papuna.
►► Promovim i grave dhe vajzave
në fushën e shkencës dhe
teknologjisë duke vlerësuar
kontributet e tyre dhe përdorur me
efikasitet potencialet e tyre.
►► Fuqizim i grave dhe vajzave
përmes punësimit, nxitjes së
sipërmarrjes, formimit dhe
kualifikimit profesional të tyre.
►► Sigurim i shërbimeve publike
efektive në ndihmë të familjeve,
grave dhe fëmijëve.
►► Përmirësim i legjislacionit
ekzistues duke e përafruar
me legjislacionin e vendeve të
Bashkimit Europian.
►► Rritje e pjesmarrjes së grave
dhe vajzave në jetën publike dhe
politike, duke siguruar një nivel më
të lartë përfaqësimi, angazhimi
dhe ndikimi në jetën publike.
►► Përpjekje për barazi gjinore në
tregun e punës dhe për eleminimin
e dallimeve gjinore në paga dhe
shpërblime.

Dy në tre të rinj shqiptare janë të papunë. Rinia, si pjesa më e madhe e
shoqërisë shqiptare vuan shkallën më të lartë të papunësisë nga të gjithë
grup-moshat. Tejet e rëndë është gjendja e punësimit dhe mundësive të të
rinjve në zonat rurale, të cilat kanë ngelur veçanërisht peng i paaftësisë së
kësaj qeverie. Përtej vështirësisë që kanë për t’u punësuar në kompani private
a administratë, të rinjtë e kanë thuajse të pamundur që të krijojnë mundësi
vetëpunësimi. Për më tepër mungesa e optimizmit në këtë sens apo zhgënjimi
nga ana e tyre është në nivel alarmant. Për shumë arsye, por veçanërisht ato
ekonomike, 70% e të rinjve do të donin të largoheshin nga Shqipëria.

Përparësi Rinisë
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Angazhimi Ynë
Krijim i mundësive reale për të rinjtë,
mbështetje angazhimit rinor dhe
përkrahje për çdo të ri, vajzë e djalë,
të vendit tonë
Zotimet Tona:

►► Ngritje e Programit Kombëtar për
Nxitjen e Sipërmarrjes Rinore.
►► Futje në kurrikulat e shkollave të
mesme dhe të larta të kurseve për
formim të aftësive sipërmarrëse
tek të rinjtë përmes Programit për
Sipërmarrjen Rinore.
►► Krijim i “Inkubatorëve të Biznesit
Rinor” që u mundësojnë të rinjve
sipërmarrës hapësira për zyra,
kryerjen e aktivitetit dhe lehtësira
administrative.
►► Nxitje sistemit të kredive dhe
mikrokredive, si dhe krijimi i
lehtësirave fiskale për sipërmarrjet e
të rinjve.

►► Mbështetje punësimit dhe
sipërmarrjes rinore përmes krijimit
të lehtësirave për të gjithë ata të
rinj të aftë që duan të fillojnë një
sipërmarrje.
►► Trajnim brenda 6 muajve i të
gjithë të rinjve nën 25 vjeç që janë
regjistruar si punëkërkues dhe
trajinim brenda dy viteve i të gjithë
punëkërkuesve.
►► Krijim i Programit Kombëtar të
Formimit Profesional në punë, i cili
do të krijojë lehtësira fiskale për të
gjithë ata sipërmarrës a kompani që
duan të përfshijnë praktikantë të rinj
në aktivitetin e tyre.
►► Rritje e numrit të të rinjve romë

që edukohen dhe marrin profesion të
përshtatshëm për punësim.
►► Dhënie fund nepotizmit dhe vendosje
e sistemit të meritokracisë në
punësimin e të rinjve në administratën
publike.
►► Formimi i Korpusit Kombëtar të të
Rinjve.
►► Përparësi, në rast aplikimi për pozicione
pune në administratën publike, për të
gjithë të rinjtë pjesëmarrës në Korpusin
Kombëtar të të Rinjve.
►► Krijim i lehtësirave në ndjekjen e
shkollës së lartë për ata të rinj që
zgjedhin të angazhohen në programe
që synojnë zhvillimin e zonave të
prapambetura.
►► Transformim i shkollave, pas mësimit,
në qendra komunitare me aktivitete në
shërbim të komunitetit ku ato ndodhen.
►► Rritja e kompetencave të Bordit
të Prindërve në pasurimin e jetës
komunitare në territoret e shkollës.
►► Institucionalizimi i klubeve të debatit
që do të zhvillohen dhe inkurajohen me
mbështetje nga shteti.
►► Nxitje e vullnetarizmit si motor i
angazhimit të të rinjve në komunitet
përmes kontributit të të rinjve të
shkollës së mesme me punë vullnetare
të paktën 15 orë në vit.
►► Krijimi i përfaqësive rinore dhe
mbështetje e financim i tyre si partnerë
në vendimmarrje dhe sigurimin e
përfaqësimit rinor në politikbërje.
►► Mbështetje e liderve të së nesërmes
përmes krijimit të programit kombëtar
që i jep mundësi të rinjve të vendit t’i

atashohen për dy javë në vit një zyrtari
të lartë publik.
►► Themelim i qendrave lokale rinore në
çdo qytet për të frymëzuar krijmtari dhe
bashkëpunim.
►► Ngritje e qendrave Multifunksionale të
Krijimtarisë dhe Pasurisë Kulturore ku
të rinjtë e talentuar do të ndihmohen e
fuqizohen për zhvillimin e potencialit të
tyre krijues.
►► Krijimi i qendrave rajonale kulturore
me fokus fshatin dhe synim për të
angazhuar të rinjtë e fshatrave.
►► Zhvillim i turneve kombëtare “Kultura
në Lëvizje” duke përfshirë artistët e rinj
dhe studentët e artit në pasurimin e
jetës kulturore në të gjithë vendin.
►► Kthim i Qendrave Rinore
Multifunksionale në mjet dhe nxitës
të zhvillimit personal të çdo të riu në
vështirësi.
►► Hartim i një ligji të veçantë për të
drejtën rinore brenda një pakete ligjore
drejtuar të rinjve dhe të drejtës së
personave nën 18 vjeç që përfshihen në
krim.
►► Ngritje e dy Qendrave te Rehabilitimit
për të rinjtë e akuzuar apo dënuar për
shkelje ligjore.
►► Fuqizim i Zyrës së Komisionerit kundër
Diskriminimit duke e kthyer realisht në
shërbim të grupeve të diskriminuara apo
në rrezik diskriminimi.
►► Pajisja e qendrave shëndetësore me
mjedise miqësore për të rinjtë.
►► Kryerje dhe publikim i përvitshëm i
kërkimeve që hedhin dritë mbi situatën
e shëndetit të të rinjve.

Zhvendosja e përmendores së 5 Heronjve të Vigut, është një tregues shumë
i qartë i qasjes së qeverisë së djathtë ndaj veteranëve, kontributit të tyre dhe
asaj çfarë ky kontribut përfaqëson në historinë e Shqipërisë. Ndryshimi i vendit
të këtij monumenti, nuk përbënte një lëvizje të përmendores nga një vend
nderi në një tjetër, siç janë Varrezat e Dëshmorëve të Shkodrës, por ishte një
hedhje tej në hapsirat e fushës së mbeturinave, që kërcënon dhe këto varreza.
Nën qeverisjen e Partisë Demokratike veteranët shqiptarë janë të rënduar
ekonomikisht nga paaftësia e gjithanshme dhe pandjeshmëria shoqërore
e pushtetit, dhe moralisht nga mohimi e mosrespektimi i kontributit të tyre
madhor për ekzistencën e vendit tonë.

Respekt për Veteranët
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Angazhimi Ynë
Dyfishim i masës së shpërblimit
për të gjithë përfitimet e
shërbimet ndaj veteranëve
dhe zgjerim i spektrit të këtyre
shërbimeve
Zotimet Tona:

►► Të gjitha shërbimet publike për
veteranët do të jenë falas dhe do të
përballohen nga shteti.
►► Zbatim i të gjitha detyrimeve që
burojnë nga Statusi dhe Karta e
Veteranit:
•

Shpërblim mujor.

•

Kurim falas në institucionet
shëndetësore publike.

•

Barna falas për sëmundjet
kronike.

•

Udhëtim falas me mjetet e
transportit urban publik.

•

Udhëtim interurban me
mjetet e transportit publik
me gjysmë çmimi.

•

Pushim në shtëpinë e
pushimit të punonjësve dhe
ushtarakëve.

•

Përjashtim nga të gjithë
taksat e drejtpërdrejta.

►► Anullim i amendimit, prej qeverisë

5 Heronjtë e Vigut

së djathtë të Ligjit Nr. 8607,
datë 24.04.2000 “Për Statusin e
Dëshmorit të Atdheut.”
►► Buxheti i shtetit do të parashikojë
shpenzimet e nevojshme
për ruajtjen, restaurimin dhe
mirëmbajtjen e simboleve të
historisë së LANÇ, si muzetë,
Varrezat e Dëshmorëve,
monumentet, bustet, lapidarët,
pllakat përkujtimore, etj.
►► Respektim i emërtimeve të rrugëve
dhe objekteve sociale, kulturore,

ekonomike etj. që na rikujtojnë
vlerat dhe historinë e LANÇ.
►► Kremtim me nderimet
e merituara të datave e
ngjarjeve në periudha të
ndryshme të historisë dhe
Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare (LANÇ).
►► Hartim i politikave të kujdesit
ndaj veteranëve në bashkëpunim
me veteranët dhe përfaqësuesit
e organizatës kombëtare të
familjeve të dëshmorëve.

Premtimet ndaj ish-të përndjekurve politikë janë të vjetra mbi 20 vjet.
Por që nga viti 1992 kur nisi rimbursimi i parë, me shpërndarjen e letrave
me vlerë dhe strehimin e rreth 3 mijë familjeve, nuk ka ndryshuar ndonjë
gjë e madhe. Procesi i dëmshpërblimit që filloi me 2008 ka arritur të
shpërndajë rreth 65 milion dollarë, nga dëmshpërblimet totale që kapin
shifrën 430 milion dollarë. Zvarritjet dhe rishikimet e shpeshta të ligjit
kanë çuar në vonesa dhe moskorrektësi në ndarjen e fondeve. Në katër vjet
është ndarë vetëm 10% e fondit. Ish-të përndjekurit sorollaten qëllimisht
nga zyra në zyrë për tërheqjen e dokumentave. Kështu vonohen procedurat
duke i hapur rrugë dhe humbjes të të drejtave për dëmshpërblim për disa
prej tyre. Për më tepër, vlerësimi i bërë jetës së një të pushkatuari dhe
dëmshpërblimit të individëve me probleme shëndeti mendor për shkak
të torturave, janë padrejtësi të tjera qeveritare kundrejt kësaj shtrese, të
cilës pushteti i djathtë i premtoi shumë, për t’i dhënë pak ose asgjë.

Nderim ish të Përndjekurve
Politikë
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Angazhimi Ynë
I japim fund abuzimit njëzetvjeçar
me ish-të përndjekurit politikë

Zotimet Tona:

►► Dëmshpërblim në vitin e parë
të qeverisjes, për të gjithë ish-të
burgosurat gra mbi 70 vjeç dhe ishtë burgosurit burra mbi 75 vjeç.
►► Dëmshpërblim, brenda dy
viteve në vijim, i të gjithë ish-të
burgosurve që janë në jetë.
►► Dëmshpërblim, i trashëgimtarëve
të të pushkatuarve dhe ish-të
burgosurve, nga viti i tretë i
qeverisjes.

►► Gjatë dëmshpërblimit, të gjithë
ish-të përndjekurve që disponojnë
letra me vlerë, nuk do t’u zbritet
shuma në vlerën nominale, por
vetëm vlera reale e tregut ose do
t’u jepet mundësia për t’i përdorur
në privatizime apo transaksione të
ngjashme.
►► Gjatë dëmshpërblimit, të gjithë të
përndjekurve që kanë privatizuar
shtëpi, nuk do t’u zbritet vlera
aktuale e tregut për shtëpitë,
por vetëm vlera reale e tregut në

Në katër vjet
është ndarë vetëm
10% e fondit për
ish-të përndjekurit

vitin 1992, vit i privatizimit masiv të ish
banesave shtetërore.
►► Ngritje e një institucioni, me standarde
europiane, të kujtesës historike, që do të
dokumentojë dhe bëjë të aksesueshëm
për publikun historinë e persekucionit nën
regjimin komunist.
►► Shndërrim në muze i burgjeve të
diktaturës komuniste.
►► Ngritje e varrezave monumentale për të
gjithë ata që u pushkatuan nga regjimi
komunist.

►► Krijimi i lehtësive ekonomike dhe
administrative për gjetjen dhe nderimin
e eshtrave të të pushkatuarve dhe të
burgosurve.
►► Nisma për mbështetjen e pjesmarrjes
së tyre të barabartë në shoqëri.
►► Skema e kompensimit për ish-të
përndjekurit politik do të zbatojë një
shpërblim prioritar në varësi të moshës.
►► Rehabilitim moral i ish-të përndjekurve
politikë, si një detyrim madhor i
shoqërisë, e cila duhet të nderojë këta
luftëtarë të demokracisë.
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“Të gjitha këto rreziqe largohen ose zhduken dhe e ardhmja sigurohet vetëm
atë’herë kur zbatohen vendimet që vijojnë: … 3. Arsimi të përhapet në të gjitha
anët e vendit. Nëpër shkolla të mësohet gjuha shqipe... 5. Të caktohet një pjesë e
mjaftueshme nga të ardhurat … që të përdoret për arsim...”
Pjesë nga vendimi i Lidhjes së Prizrenit, Nëntor 1871
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Arsim cilësor
dhe shkencë
bashkëkohore

P

asuria më e çmuar e Shqipërisë,
kapitali ynë njerëzor, dëmtohet
pa u afirmuar akoma nga
keqqeverisja dhe mungesa e vizionit të pushtetit, që ka
kthyer sistemin arsimor shqiptar në bazë militantizmi
politik dhe shpërblimesh partiake. Për më tepër,
propaganda qeveritare për masivizimin e arsimit të lartë
dhe teknologjive të informacionit nuk mund të mbulojë
nivelin e lartë të analfabetizmit dhe braktisjen e shkollës,
prapambetjen e arsimit parauniversitar, dhe burimet
e kufizuara për arsimin dhe shkencën. Universitetet
publike janë në kufirin e mbijetesës financiare për
vazhdimin e aktivitetit, me jetë universitare të zbrazët
dhe pre e ndërhyrjeve të përsëritura në legjislacion që
dëmtojnë pavarësinë akademike dhe shkencore. Ndërsa,
shkollat e larta jo publike në shumë raste kanë mangësi
të theksuara kualifikimi e kompetence profesionale të
personelit akademik, janë të zhytura në kaos interesash,
profilesh, përmasash dhe ofrojnë diploma në pikëpyetje
të thellë për kompetencat akademike që përfaqësojnë
dhe me vlerë gati të papërfillshme në tregun e punës.
Qeverisja Socialiste vlerëson arsimin si sistemin thelbësor
në shërbim të fuqizimit të kapitalit njerëzor e përparimit
mbarë shoqëror. Ajo është realiste, e përgjegjshme dhe
profesionale në analizën e realitetit arsimor shqiptar, dhe
e gatshme të marrë masat vendimtare që do ta kthejnë
atë, në çdo aspekt e shkallë të tij, në një sistem të denjë
për t’u krahasuar me vendet e zhvilluara dhe në një
sistem që siguron të ardhme, për njerëzit dhe vendin.

Pesha e buxhetit për arsimin ndaj shpenzimeve buxhetore vjetore nuk
e ka kaluar asnjë vit nivelin e vitit 2005. Shpenzimet publike për arsimin
janë dy herë më të ulëta se niveli mesatar i vendeve të OECD. Qeverisja e
djathtë ia ka lënë barrën e arsimimit buxheteve familjare. Analfabetizmi
vlerësohet të ketë arritur në rreth 15%. Braktisja e shkollës në nivelin 9
vjeçar është në shkallën 10%. Për më tepër, jo rallë herë fëmijët në zonat
rurale udhëtojnë me orë të tëra në këmbë në borë, shi e të ftohtë për të
shkuar në shkollë. Të dhënat dëshmojnë se për çdo brez ka më shumë se
20 mijë të rinj që nuk e kanë mbaruar shkollën e mesme. Veçanërisht duke
filluar nga arsimi i mesëm nxënësit dhe studentët lihen pa asnjë mbështetje
përsa i përket këshillimit për vazhdimësinë e studimeve dhe karrierës së
tyre. Ato lihen, pa asnjë orientim shtetëror, në duart e universiteteve që
për shkak të keqqeverisjes janë përfshirë në një treg universitar, në të
cilin, po për shkak të keqqeverisjes, mbizotëron pandershmëria.

Arsim Cilësor
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Angazhimi Ynë
Burime e financiare të cilat nuk do
të jenë më pak se 5% e PBB, duke
e konsideruar arsimin si politika
më e mirë ekonomike dhe sistemi
thelbësor që garanton zhvillimin e
gjithanshëm të vendit
Zotimet Tona:

►► Arsim cilësor për çdo fëmijë,
pavarësisht origjinës, rrethanave
familjare dhe gjendjes ekonomike.

parashkollor, në kuadrin e reformës
kurrikulare të arsimit bazë.

►► Sistem arsimi parashkollor i
konsoliduar dhe me akses për të
gjithë fëmijët deri në moshën 5 vjeç.

►► Asnjë shkollë me tre turne dhe
asnjë klasë me më shumë se 30
nxënës në qytetet e mëdha, brenda
mandatit të parë qeverisës.

►► Reformim i kurrikulës së arsimit

►► Transport falas i garantuar për çdo

Sipas Bankës Botërore
57% e 15 vjeçarëve në Shqipëri
janë analfabetë funksionalë

nxënës që duhet të udhëtojë në
këmbë mbi 20 minuta.
► ► Libra falas gjatë gjithë ciklit të
shkollimit të detyrueshëm për
fëmijën e tretë dhe më lart në
radhën e shkollimit të fëmijëve
të së njëjtës familje.
► ► Karta e Performancës së
Shkollës u ofron prindërve
informacion mbi:
•

standardet dhe cilësinë e
mësimdhënies;

•

shkallën e kënaqësisë së
prindërve mbi punën e
shkollës;

•
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renditjen e shkollës
në vlerësimin e
performancës.

► ► Mundësitë ligjore për
ndryshimin e drejtuesve dhe
mësuesve të shkollave, nga ana
e prindërve dhe komunitetit, kur
ata nuk i shërbejnë interesit më
të mirë të nxënësve.
► ► Përmirësim i të ardhurave
reale të mësuesve dhe kritere
shpërblimi e emërimi bazuar në
meritokraci.
► ► Zgjerim dhe forcim i Shërbimit
të Këshillimit Psikosocial në
shkolla.
► ► Pajisje e çdo shkolle publike
të ciklit të parë dhe të dytë me
punonjësit përkatës të shërbimit
këshillimor.

► ► Rritje deri në shkallën 90%
e përfundimit të arsimit
të mesëm, deri në fund të
mandatit të parë qeverisës.
► ► Rritja e numrit të provimeve me
detyrim në maturën shtetërore.
► ► Konsiderim i maturës shtetërore
si provim në shërbim të rritjes
së cilësisë së pranimeve në
shkollën e lartë.
► ► Ngritje e qendrave këshillimore
për karrierën në shkollat e
mesme dhe e programit të
“mentorëve” (kurse pa pagesë
pas orarit të mësimit).
► ► Ngritje e një organizmi të
drejtë e të pavarur vlerësimi,
akreditimi dhe renditjeje të
universiteteve publike dhe
private.
► ► Zbatim i menjëhershëm i
akreditimit dhe renditjes sipas
cilësisë dhe rezultateve të
studentëve dhe të pedagogëve,
për të gjitha Institucionet e
Arsimit të Lartë publik dhe
privat.
► ► Verifikim i vërtetë dhe
transparent i cilësisë, kushteve
dhe burimeve njerëzore në të
gjitha universitetet shqiptare
publike apo private.
► ► Krijim i një partneriteti të
nxitur dhe të mbështetur nga
qeveria mes universiteve dhe
sipërmarrjes, për të siguruar që
universiteti ofron ekspertizë dhe
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përfshin studentët në një proces ► ► Sigurim i kualifikimit korrekt
që i parapërgatit për futjen në
dhe transparent i personelit
tregun e punës.
akademik.
► ► Ndryshim i skemës së financimit ► ► Efektifizim i programeve të
mobilitetit për studentët e
të arsimit të lartë, duke rritur
cikleve Bachelor dhe Master si
financimet që shkojnë drejt
dhe bashkëpunim në zhvillimin
sistemit dhe cilësinë që ai ofron.
e doktoraturave.
► ► Asistencë universiteteve publike
►► Rritje e sigurisë në shkolla
në ngritjen dhe fuqizimin e
përsa i përket armëve ashtu si
qendrave të këshillimit për
dhe konsumit të drogës, alkolit
karrierën.
dhe duhanit.
►► Politika arsimore që i mundësojnë
çdo të riu deri në moshën 26 vjeç ► ► Vënie në dispozicion të çdo
nxënësi ose grupi nxënësish
diplomim në universitet, formim
me aftësi të kufizuara ose
në një profesion ose mundësi
nevoja të veçanta të një
sistemimi në një punë.
mësuesi të dytë.
►► Sigurim i gjithë burimeve dhe
incentivave të nevojshme për
►► Mbështetje institucioneve
arsimimin e të rinjve në shkencat
shtetërore për të qënë
natyrore, teknike dhe bujqësore.
funksionalë dhe të rreptë ndaj
abuzimit dhe falsifikimit në
► ► Mbështetje nismave për
arsim.
gjenerim të modeleve
bashkëkohore jotradicionalë në
►► Mësues të aftë dhe me status,
arsimin e lartë si mature +2.
tekste dinjitoze, mjedise
normale për çdo nxënës,
► ► Përfshirje e kompanive të
pavarësisht origjinës dhe
interesuara në financimin e disa
burimeve ekonomike familjare.
profileve në arsim.
►► Sistem arsimor që zhvillon
► ► Përmirësim i kushteve të
aftësitë, ushqen të menduarit
mësimdhënies dhe pagave
kritik dhe i kultivon shprehitë
të personelit akademik, drejt
për jetën të gjithë fëmijëve të
ngushtimit të hendekut me
vendit tonë.
pagat në universitet private.
►► Asnjë mësues nuk do të
► ► Sigurim i autonomisë së
detyrohet të marrë pjesë në
universiteteve deri në njësitë
aktivitete politike dhe asnjë
bazë, shoqëruar me rritjen e
mësues nuk do të pengohet të
kapaciteteve menaxhuese të
marrë pjesë në aktivitetin politik
njësive.
të opozitës.

Buxheti për arsimin profesional si pjesë e buxhetit të përgjithshëm të
arsimit ka ardhur duke u ulur nga 7.2% në vitin 2005, në 5.8% në vitin
2011. Numri i nxënësve në arsimin profesional gjithashtu ka ardhur duke u
rrudhur nga 24,500 në vitin 2005 në 17,300 në vitin 2011. I gjithë programi
i Formimit Profesional trajnon vetëm 4,200 punëkërkues të papunë në
vit, ose vetëm 3% të punëkërkuesve të papunë. Vetëm 920 prej tyre, pra
vetëm 0,6%, gjejnë punë si rrjedhojë e formimit profesional. Mundësia për
të gjetur punë për ata që janë trajnuar profesionalisht është vetëm 17%.
Fondi për Nxitjen e Punësimit ka ardhur në ulje çdo vit duke përfaqësuar
në vitin 2012 vetëm 0,04% të buxhetit të shtetit. Përveçse i lënë pas dore
në terma të investimeve dhe përsa i përket rëndësisë, arsimi profesional
vuan si rrjedhojë e mungesës së një plani e strategjie të mirëfilltë.

Arsim Profesional i Rindërtuar
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Angazhimi Ynë
Riorientim tërësor i arsimit
profesional dhe kthim i shtetit
në financuesin e mbështetësin
kryesor të aftësimit profesional
Zotimet Tona:

► ► Dyfishim i shkollave të
arsimit profesional dhe
ndërthurje me Qendrat e
Formimit profesional, duke
krijuar një rrjet disa herë më të
gjërë formimi profesional.
►► Zgjerim i shërbimit arsimor dhe
formimit profesional në fshat
duke ofruar aftësi jo vetëm në
bujqësi, por dhe në agropërpunim e
shërbime.
►► Shtim i numrit të shkollave të
mesme profesionale të teknikave
të reja të bujqësisë e blegtorisë,

pranë zonave ku ka aktivitet të
zgjeruar bujqësor.
►► Ndërtim i një sistemi arsimi të
mesëm profesional me kolegje
formimi kombëtarë e komunitarë
paraprirës dhe në shërbim të
tregut të punës.
►► Riortientim i arsimit profesional
drejt nevojave reale të tregut të
punës në Shqipëri dhe modelit
tonë të ri ekonomik.
►► Bashkëpunim me sektorin privat
në Partneritete Publike-Private

2 në çdo 3 të rinj
në Shqipëri
janë të papunë

(PPP) në krijimin e institucioneve të
larta të arsimit profesional.
►► Trajnim brenda 2 vitesh i të gjithë të
regjistruarve si punëkërkues.
►► Rritje e punësimit të të trajnuarve
profesionalisht në nivelin 50% brenda
mandatit të parë të qeverisjes.
►► Përpjekje për rritje të punësimit në
nivelin e BE, 70%, të të trajnuarve
profesionalisht, brenda mandatit të
dytë të qeverisjes.
►► Krijim i Programit Kombëtar të
Formimit Profesional në Punësim,
për të formalizuar dhe zgjeruar një
traditë ekzistuese të mësimit të

profesioneve.
►► Ngritje e tre kolegje kombëtare
të formimit profesional në Tiranë,
Elbasan, Fier, brenda mandatit të
parë qeverisës.
►► Ngritje e kolegjeve komunitare
pranë çdo bashkie dhe e tre
qendrave komunitare të lëvizshme
për komunat, brenda mandatit të
parë qeverisës.
►► Krijim i programeve e kurseve
kualifikuese të përshtatura për
personat me aftësi të kufizuara,
duke u bazuar në nevojat e
tregut të punës sipas profilit të
aftësisë së kufizuar.

Niveli i kërkimit shkencor dhe botimeve të dala nga ky kërkim në
vend është mjaft larg standardeve ndërkombëtare në këtë fushë. Si në
shumë fusha të tjera, arritjet individuale ose të disa grupeve të vogla të
kërkuesve shkencorë shqiptarë brenda e jashtë vendit janë mbresëlënëse.
Por, drejtimi i kërkimit shkencor nga ana e instancave shtetërore dhe vizioni i
tyre për zhvillimin e shkencës nuk ka tejkaluar qasjen dhe logjikën totalitare.
Kërkimi shkencor është nën presionin e emërimeve nepotike dhe partiake
të cilat jo vetëm kërcënojnë të ardhmen e shumë kërkuesve shkencorë
e studiuesve në vend, por dhe rezultojnë në uljen e cilësisë. Investimi për
kërkimin shkencor është në nivelin rreth 0.35% të PPB, duke mosarritur
as premtimin qeveritar prej 0.6%. Kërkuesi shkencor është jo vetëm i
keqpaguar, por dhe i lënë pa zë në politikat mbi kërkimin shkencor në vend.

Kërkim Shkencor i Rigjeneruar
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Angazhimi Ynë
Mbështetje kërkimit shkencor, duke
konsideruar progresin shkencor si
paraprirës të zhvillimit shoqëror,
ekonomik, kulturor, konsolidimit
demokratik dhe pjesë themelore të
imazhit të Shqipërisë europiane

Zotimet Tona:

►► Krijim i Fondit Kombëtar për

Shkencën si burim i financimit
të kërkimit shkencor, zbatimit
të projekteve dhe rritjes së
autonomisë.

►► Kombinim i burimeve publike dhe

private në shërbim të financimit të
kërkimit shkencor.
►► Mbështetje zhvillimit të shkencës
që përfshin subvencionimin e
institucioneve akademike e shkencore
në funksion të punës kërkimore.

►► Zhvillim i mundësive kërkimore
në vend me anë të ripërtëritjes
tërësore të hapsirave studimore
dhe laboratorëve kërkimorë.
►► Mbështetje Akademisë së
Shkencave për t’u kthyer në
forcë shtytëse të veprimtarisë
kërkimore e shkencore në vend
dhe përfaqësuese e denjë e
komunitetit shkencor.
►► Ripërtëritje dhe transformim
i ambjenteve e mundësive për
aktivitete kërkimore e studimore
të Bibliotekës Kombëtare dhe
Arkivit Qendror të Shtetit.
►► Rehabilitim dhe ndërtim i
bibliotekave publike në të gjithë
bashkitë e komunat ku ato
mungojnë.
►► Krijim i Indeksit të Integruar
Online të Arkivave e Bibliotekave
Shqiptare me qëllim mbështjen
dhe lehtësimin e punës kërkimore
në vend, studiuesve vendas dhe
të huaj.
►► Sigurim i sinergjisë midis
zhvillimit shkencor dhe
programeve të zhvillimit
kombëtar.
►► Demokratizim i drejtimit të
instituteve shkencore.
►► Mbështetje forumeve e
grupimeve të kërkuesve

shkencorë me synim
institucionalizimin e ndërhyrjes
së tyre në politikat e shtetit për
shkencën.
►► Mbështetje sintetizimit
e koordinimit të kërkimit
shkencor në vend me zhvillimet
ndërkombëtare në këtë fushë.
►► Mbështetje bashkëpunimit mes
kërkuesve shkencorë vendas dhe
të huaj.
►► Mbështetje angazhimit në vend
të kërkuesve shkencorë shqiptarë
që punojnë në universitetet e
huaja, në kuadrin e programeve
shtetërore dhe bashkëpunimit
efektiv të institucioneve
shtetërore me organizatat
ndërkombëtare.
►► Garantim i sinergjisë midis
zhvillimit të shkencës dhe
arsimit.
►► Sigurim i pavarësisë së punës
kërkimore dhe përforcim i profilit
të kërkuesit shkencor.
►► Vendosje e rregullave të
pacënueshme për të gjithë
aktorët e sistemit, me synim
skualifikimin e mediokritetit dhe
mashtrimit në punën shkencore.
►► Sigurim i kualifikimit korrekt
dhe transparent i personelit
akademik.

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Unioni Ndërkombëtar
i Telekomunikacionit në Shtator 2012, Shqipëria është vendi i fundit në
Europë, por dhe në rajon në zhvillimin e infrastrukturës së Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikacioneve (TIK), në përdorimin e saj, në kapacitet
njerëzore, në aksesin e internetit për familje dhe në përballueshmërinë
e çmimeve të shërbimeve TIK. Të dhënat zyrtare konfirmojnë dhe
penetrimin e ulët të telefonisë fikse në Shqipëri me rreth 12% të lidhjeve
me akses me brez të gjerë. Shërbimet e ofruara në portalin e-Albania
janë kryesisht faqe pasive të ngjashme me faqet web të 10-15 viteve më
parë. Në fushën e shërbimeve IT numri i bizneseve vendase ngelet i ulët.
Projektet e mëdha qeveritare në këtë fushë janë zhvilluar kryesisht nga
biznese të huaja. Numri i përgjithshëm i studentëve në këtë fushë, sipas
deklaratave të qeverisë, është 4000, por mënyra se si kryhet numërimi
nuk është e qartë dhe transparente. Gjendja e teknologjisë dhe internetit
në shkolla është thellësisht larg standardeve europiane. Madje e vështirë
të krahasohet dhe me shumë prej vendeve të rajonit.

Shqipëria Dixhitale
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Angazhimi Ynë
Shtim dhe promovim i shërbimeve
dixhitale, e-shërbimeve për
qytetarët dhe biznesin dhe
konsolidim i strukturës dixhitale
në gjithë sipërfaqen e Republikës
së Shqipërisë
Zotimet Tona:

►► Përmirësim i kapaciteteve njerëzore
në fushën e shërbimeve dixhitale.
►► Prioritet shërbimeve në arsim për
të kapërcyer hendekun dixhital dhe
për të aftësuar rininë.
►► Pajisje kompjuterike individuale

për çdo nxënës të shkollës së
mesme, brënda mandatit të parë
qeverisës.
►► Pajisje me tablet elektronik e çdo
nxënësi që fillon rishtaz shkollën
e mesme, duke filluar nga viti
shkollor 2014 – 2015.

►► Dixhitalizim i të gjithës përmbajtjes
edukative e mësimore të arsimit të
mesëm.
►► Krijimi i aplikacioneve shkollore
specifike për tabletat elektronikë dhe
për lëndët shkollore, në mënyrë që
çdo i ri dhe e re të përdorë internetin
rregullisht si mjet pune në shkollë.
►► Promovim i shërbimeve interaktive
arsimore të tipit Web 2.0: Wiki
shkollore, forume, video-leksione, etj.
►► Transformim gradual i librave
shkollorë në libra elektronike,
që zëvëndësojnë pjesërisht ose
mbështesin librat e zakonshëm.
►► Krijim dhe mbështetje e bibliotekave
shkollore elektronike dhe përdorimit
të bibliotekave virtuale ekzistuese.
►► Përdorim i përditshëm i aksesit
në internet për çdo fëmijë e të ri
nëpërmjet WIFI në shkolla.
►► Aplikacione shkollore të posaçme, që
do të mundësojnë ndjekjen online të
fëmijëve (nota, mungesa) nga prindërit.
►► Mbështetje mësuesve me kurse dhe
përmbatje mësimore online në shqip
për kurrikulat tona.
►► Përmirësim i kapaciteteve të TIK që
do të ketë rrjedhojë direkte rritjen e
mundësive të të rinjve për punësim real.
►► Krijim i një platforme punësimi online
të orientuar drejt tregut botëror dhe
shoqëruar me trajnim mbështetës
për të gjithë ata që do t’a kenë të
nevojshme.
►► Krijim i sistemit dixhital unik kombëtar
me të cilin do të ndërlidhen të gjithë
aktorët e sistemit shëndetësor,

publikë dhe privatë.
►► Financimi i një aksesi universal në
internet në të gjithë vendin me çmime
të përballueshme.
►► Vendosje e një tarife sociale për
aksesin në internet për familjet me të
ardhura të ulëta.
►► Arritje e mesatares së indekseve
rajonale si në infrastrukturë dixhitale,
ashtu dhe në nivelin e tarifave brenda
mandatit të parë qeverisës.
►► Parashikim sistematik, gjatë investimit
në rrugët kombëtare, i ndërtimit të
infrastrukturës së telekomunikacionit,
e cila do t’u jepet me qira operatorëve
të interesuar në treg.
►► Vendosje dhe aplikim i një kuadri ligjor
në bashkëpunim me pushtetin lokal
për të sistemuar infrastrukturën fizike
sidomos pjesën fundore.
►► Përfshirje në kuadrin ligjor për
infrastukturën fizike dhe i operatorëve
të internetit, televizionit kabllor,
telefonisë dhe shërbimeve të tjera me
vlerë të shtuar.
►► Spektri i frekuencave është pasuri
kombëtare dhe do të trajtohet si i tillë
përmes:
•

kontrollit efikas të territorit;

•

rikuadrimit të frekuencave GSM;

•

shfrytëzim të brezit Wimax për të
ofruar shërbim internet me brez të
gjerë veçanërisht në zonat rurale.

►► Garanci të plotë konkurrence të lirë
e të ndershme në treg në përputhje
me parimet e BE për sektorin e
komunikimeve elektronike.
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“Nëse do të korresh për një vit mbill misër
e grurë, nëse do të korrësh për 100 vjet
mbill arsim dhe kulturë”
Sami Frashëri
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Kulturë,
Mjedis, Sport

G

jendja e objekteve të trashëgimisë
kulturore,
objekteve
sportive
dhe mjedisit janë dëshmia më
e qartë e dështimit të qeverisjes së djathtë në drejtimin
e kulturës, sportit dhe mbrojtjen e zhvillimin e mjedisit.
Lista e pasurive të kulturës të tradhtuara nga pushteti
është e gjatë dhe përfshin kolektorin mesjetar të qytetit
dhe urën Kërcile në Shkodër, Shtëpinë e Kongresit
të Lushnjës, Gjirokastrën, Beratin etj. Ajo që BE quan
“zhvillimi i gjelbër,” mbrojtja dhe zhvillimi i bashkëjetesës
me biodiversitetin, si pjesë themelore e kulturës qytetare
dhe faktor mirëqenieje, as që mund të imagjinohen nën
qeverisjen e pushtetit të ligjit të plehrave dhe mbjelljes së
HEC-eve në bregdet. Qeverisja Socialiste do të investojë
në kulturë, krijimtari, sport e mjedis duke i konsideruar ato
si faktorë të rëndësishëm e të ndërlidhur që kontribojnë
në konsolidimin e kohezionit social, zhvillimin ekonomik,
punësim, ruajtjen dhe zhvillimin e diversitetit kulturor,
forcimin e potencialit konkurrues të individit dhe shoqërisë
dhe përmirësimin rrënjësor të imazhit të Shqipërisë.
Qeverisja Socialiste është e angazhuar të kthejë qasjen
europiane në kulturë, mjedis e sport duke i dhënë prioritet
mbrojtjes dhe rigjenerimit të trashëgimisë kulturore,
trajtimit të mjedisit si pasuri natyrore dhe bazë zhvillimi,
përdorimit të teknologjisë bashkëkohore, infrastrukturës
së gjelbër, burimeve njerëzore, kërkimit shkencor në
këto fusha, rritjes dhe efektivizimit të investimeve, dhe
kthimit të tyre në vlera të patjetërsueshme të zhvillimit të
qytetarisë aktive dhe kulturës në vend.

Aktivitetet kulturore dhe krijuese në Shqipëri janë nën kërcënimin e
vazhdueshëm të një procesi përzgjedhës jotransparent dhe të politizuar.
Institucionet kombëtare të krijimtarisë kanë demonstruar nivel artistik
në rënie të vazhdueshme, mungesë të kalendarëve artistikë gjithëvjetor,
mungesë kooperimi, koordinimi e integrimi në shkallë kombëtare dhe
ndërkombëtare. Ligjet e deritanishme për krijimtarinë dhe kulturën janë
hartuar jashtë një strategjie të përgjithshme. Rrjedhimisht hapësirat që
shteti mund t’u ofrojë krijuesve e talenteve të reja i shfrytëzojnë vetëm një
grusht njerëzish. Për më tepër institucione kulturore si Cirku Kombëtar
nuk kanë asnjë fond shpenzimesh veç rrogave, ndërsa shteti mbledh dhe të
ardhurat e Teatrit Kombëtar nga shitja e biletave. Projekte për grupmoshat
e ndryshme si për shembull ato për fëmijët ose janë zhvendosur drejt
fushave të tjera ose kanë dështuar për shkak të paaftësisë së qeverisjes.

Kultura, për Shqipërinë Krijuese
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Angazhimi Ynë
Rikrijim tërësor i institucioneve
qendrore dhe vendore të kulturës,
mbështetje dhe nxitje krijimtarisë
me një qasje në harmoni me vizionin
e Komisionit Europian për Kulturën
“Europa Kreative”
Zotimet Tona:

►► Krijimi në internet i platformës
“Shqipëria Krijuese”, e cila:
•

paraqet zhvillimet më të fundit
në fushën e artit në vend;

•

përfshin kalendarin e
përditësuar të të gjithë
aktiviteteve artistike e
kulturore në të gjithë vendin;

•

ofron një hapsirë dialogu për

artistët shqiptarë brenda e
jashtë vendit;
•

përbën një mjet nxitës në
fushën e artit dhe kulturës për
komunikim me mediat e reja;

•

fuqizon rolin e krijuesve
të praktikave artistike dhe
kulturore online;

•

mbështet një qasje kritike për

cilësinë e informacion duke
informuar dhe mbi pronën
intelektuale.
►► Mbështetje artistëve, talenteve të
reja, grupeve artistike e kulturore
në rritjen e potencialit të tyre për
performanca.
►► Mbështetje artistëve, talenteve të
reja, grupeve artistike e kulturore
për pjesëmarrje në aktivitete
jashtë vendit dhe arritje financimi
ndërkombëtar.
►► Nxitje edukimit të artit për
çdo moshë brenda dhe jashtë
institucioneve kulturore.
►► Mbështetje financiare për shtresat
në nevojë duke u mundësuar
frekuentimin në aktivitete kulturore.
►► Mbështetje frekuentimit të
aktiviteteve e hapsirave kulturore
me nisma si Karta Rinore Europiane.
►► Nxitje kreativitetit me mbështetje
ndaj platformave të pavarura për
artin dhe aktivitetet kulturore të të
rinjve.
►► Nxitje aktiviteteve artistike, si
festivale teatrore, muzikore, të
traditës popullore me bazë dialogun
rajonal e vlerat e përbashkëta
kulturore.
►► Bashkëpunim me aktorë kombëtarë
e ndërkombëtarë për mbështetjen
dhe nxitjen e aktiviteteve të artit
modern në vendin tonë.
►► Intensifikim i bashkëpunimit
me artistët tanë jashtë vendit
duke nxitur aktivitete të artit
bashkëkohor për të kthyer
Shqipërinë në një reference

rajonale në këtë aspekt.
►► Rritje e mundësive për t’u punësuar
në sektorin e kulturës duke filluar
nga vullnetarizmi dhe stazhet në
fushën e artit dhe kulturës.
►► Bashkërendim dhe krijim i
infrastrukturës kulturore në të gjithë
vendin për fuqizimin e burimeve e
dhe shtimin e iniciativave vendore në
art e kulturë.
►► Institucione kulturore të të gjitha
niveleve, si hapsira takimi dhe
ndërveprimi shoqëror dhe qendra
kohezioni social e solidariteti
komunitar.
►► Mbështetje kolonive artistike të
artit pamor, shtëpive rezidenciale
për artistë, shkrimtarë e përkthyes
dhe ardhjes së artistëve të huaj në
Shqipëri.
►► Mbështetje institucioneve artistike
lokale publike (teatro, galeri etj.)
dhe private (festival, galeri) sipas
kapaciteteve krijuese.
►► Nisma fiskale për tërheqjen e
mbështetjes private drejt prodhimit
kulturor.
►► Mbështetje bashkëpunimit privatpublik në fushën e kulturës,
duke vendosur raporte të drejta,
transparente dhe rregulla të qarta.
►► Ngritja e Qendrës Kombëtare të
Letrave për mbështetjen e vlerave të
traditës dhe prurjeve të reja.
►► Përfshirja e librit shqip dhe autorëve
shqiptarë në programet e nismat
promovuese ndërkombëtare.
►► Fonde dhe projekte të posaçme për

botimet dixhitale.
►► Krijimi i sistemit të bursave për
shkrimtarët dhe përkthyesit në
mbështetje të karrierës së tyre dhe
shkëmbimit kulturor.
►► Zgjerim i tregut kulturor dhe
decentralizim i tij nëpërmjet krijimit
të qendrave multifunksionale të
krijimtarisë dhe pasurisë kulturore.
►► Ndërtim i qendrave kulturore
multifunksionale për fëmijët dhe
krijim i teatrove për fëmijë në të
gjitha krahinat e vendit.
►► Nisma në funksion të mbështetjes
dhe ruajtjes së shumëllojshmërisë
kulturore të krahinave të ndryshme
të vendit tonë
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►► Mundësim i organizimit dhe
promovimit të “Ditëve të Kulturës
Shqiptare” në vende të ndryshme të
botës e veçanërisht në vendet e BE.
►► Rishikim dhe hartim në Standardet
Europiane të paketës ligjore që
përfshin:
•

Ligjin për Krijimtarinë.

•

Ligjin për Mbrojtjen e të
Drejtës së Autorit.

•

Ligjin për Sponsorizimet dhe
Nxitësit Fiskalë.

•

Statuset Specifike (për secilin
institucion të krijimtarisë).

•

Kontratën Kolektive.

•

Kontratën Individuale.

►► Disa prej hapave në rigjenerimin e
institucioneve kulturore do të jenë:

•

Rikonstruktim tërësor i Teatrit
Kombëtar sipas standardeve
europiane.

•

Vendosja e Qendrës
Kombëtare Multifunksionale
për Fëmijë në ambiente të
reja.

•

Hapja e Shkollës së Cirkut
pranë Liceut Artistik.

•

Hapja e degës së dramës AA
në Shkodër.

•

Krijimi i Studios
Eksperimentale në TKOB.

•

Status i veçantë për Teatrin e
Shkodrës dhe të Korçës.

•

Rikonceptim i Festivalit të
Përvitshëm për Regjisorët e
Rinj.

•

Rikonceptim i Festivalit
Ndërkombëtar të Butrintit.

•

Hapja e dy teatrove të reja
për fëmijë në periferi të
kryeqytetit.

►► Aksesi në kulturë, si e drejtë
themelore e kthyer në mundësi
reale për të gjithë.

►► Vëmendje të veçantë kundrejt
grupeve të cënueshme si të rinjtë,
pakicat kulturore, grupet me aftësi të
kufizuara dhe grupimet vulnerabël, në
kuadrin ligjor të lidhur me kulturën.
►► Dialog me të gjithe aktorët, palët
e interesuara dhe shoqërinë civile
për qasjet strategjike dhe sfidat e të
ardhmes në kulturë.
►► Zhvillimi i një sërë treguesish
dhe sistemesh ndjekëse/followup për të matur aksesin në
institucione kulturore, aktivitetet
artistike dhe forma e tjera të
aktiviteteve kulturore.

Pavarësisht detyrimit kushtetues për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore,
vendi po përjeton probleme madhore në këtë aspekt. Paaftësia e qeverisjes
së djathtë e shoqëruar me pandjeshmëri ndaj kësaj pasurie të përbashkët
dhe shfrytëzimi e dëmtimi i saj për interesa klienteliste, kërcënon tashmë
seriozisht ekzistencën e monumenteve dhe zonave të tëra historike dhe
arkeologjike. Kalatë përbëjnë një shëmbull që flet qartë për qasjen e pushtetit
të sotëm ndaj pasurisë sonë kulturore. Shembulli më flagrant është kalaja e
Krujës dhe gjithë hapësira përreth që kërcënohet nga gërryerja, betonizimi
dhe ndotja. Gjendja në shumicën e muzeve po degradon po aq rëndë sa ajo e
monumenteve të veçanta. Muzetë dhe galeritë, veçanërisht në rrethe, kanë
probleme me inventarizimin dhe personelin e kualifikuar. Muzetë nuk janë
të standardeve për të hyrë në guidat turistike ndërkombëtare. Trashëgimia
kulturore e vendit nuk është e vlerësuar as me anë të turizmit kulturor dhe as
me anë të kërkimit shkencor.

Trashëgimi e Rivlerësuar
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Angazhimi Ynë
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore
si faktor thelbësor i integrimit në
BE, bazë për turizmin kulturor, aset
i rëndësishëm për zhvillimin
ekonomik të qëndrueshëm dhe
burim i paçmuar studimi shkencor
Zotimet Tona:

►► Reformim i institucioneve të
menaxhimit të trashëgimisë
kulturore duke sjellë një frymë
bashkëkohore në menaxhimin,
mbrojtjen, studimin dhe promovimin
e trashëgimisë kulturore.
►► Krijim i një legjislacioni modern për
ruajtjen e qendrave, monumenteve
dhe peizazheve historike si pjesë
e rëndësishme e integritetit të
monumenteve kulturore.

►► Adoptim i politikave për përfshirjen
e komuniteteve, që banojnë pranë
apo kanë interes të drejtpërdrejt
në qendrat e trashëgimisë, në
mirëmenaxhimin e tyre.
►► Rritje e ndërgjegjësimit të të
rinjve për vlerat historike dhe
trashëgiminë kulturore përmes
futjes në të tria ciklet e sistemit
arsimor të aktiviteteve ekstrakurrikulare.

10 pole
të turizmit
Fokusohemi në
10 pole të turizmit
shqiptar, në të cilat
do të përqendrojmë
fillimisht energjitë
tona projektuese,
investuese
bashkëpunuese
dhe promovuese

►► Ristrukturim i skemës së
institucioneve të restaurimit,
gërmimit dhe katalogimit të
monumenteve të trashëgimisë
kulturore në përputhje me
standartet e kërkuara nga
UNESCO, KE, ICOMOS, ICROM etj.
►► Nxitja e kërkimit të thelluar
shkencor në fushën e trashëgimisë
dhe përfundimi i katalogimit
informatik dhe dixhital i të gjithë
trashëgimisë kulturore.
►► Mbështetje për hulumtim në fushën
e artit, kulturës, kreativitetit dhe rolit
të kulturës në kohezionin social dhe
solidaritetin komunitar.
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►► Ristrukturim i institucioneve
qendrore dhe krijim i një qendre të
vetme menaxhimi të trashëgimisë
kulturore me degë nëpër qarqe e
qytete.
►► Qendra e Menaxhimit të
Trashëgimisë Kultutore do të
fokusohet veçanërisht në:
•

zhvillimin e potencialeve të
reja të trashëgimisë;

•

konsultim e dialog për
zhvillimin e trashëgimisë me
banorët e pronarët e zonave
përkatëse;

•

promovimin e trashëgimisë si
komponent kyç i turizmit lokal.

►► Mbështetje financiare për listën
e “Kryeveprave të Trashëgimisë
Kulturore Shpirtërore” dhe për
bartësit e traditave shpirtërore.
►► Krijim dhe konsolidim i skemës së
veprimtarisë folklorike kombëtare
dhe ndërkombëtare.

►► Konsolidim i Shqipërisë si një vend
i spikatur i promovimit të vlerave të
trashëgimisë kulturore në rajon e
më gjerë.
►► Krijimi i një Qëndre Menaxhimi dhe
Kërkimi Shkencor të Avancuar të
Pasurive Nënujore, e cila promovon
kërkime ndërdisiplinore.
►► Qendra e Menaxhimit dhe Kërkimit
Shkencor të Avancuar të Pasurive
Nënujore, si kontribuese në hartimin
e legjislacionit në përputhje me
konventat ndërkombëtare.
►► Qendra Menaxhimi dhe Kërkimi
Shkencor të Avancuar të Pasurive
Nënujore, si mbështetëse e edukimit
në fushën e pasurive natyrore e
kulturore.
►► Hartim i udhëzuesit të Plan Zbatimit
Rajonal për Ruatjen e Trashëgimisë
Kulturore të Peisazheve historike në
konsultim me komunat e zonës.
►► Krijim i Fondit të Ruatjes së
Trashëgimisë, duke ndjekur
eksperiencën britanike që mundëson
financimin e mbarështrimin e tij nga
Llotaria Kombëtare.
►► Identifikim, ruajtje, mbrojtje
dhe promovimi i trashëgimisë
shpirtërore shqiptare në nivel
kombëtar e ndërkombëtar.
►► Promovim i trashëgimisë kulturore
shpirtërore dhe i diversitetit kulturor
për rritjen e rolit të tyre dhe në
funksion të turizmit kulturor.
►► Krijim dhe menaxhim i
projekteve me ndikim në fushën
e trashëgimisë kulturore dhe
ambientale, të lidhura ngushtë me
komunitetet vendore.

Pas 8 vjetësh qeverisje të PD, në zonën bregdetare nuk kemi asnjë
qytet që të trajtojë ujërat e zeza nga pikëpamja kimike dhe biokimike. Mos
trajtimi ose trajtimi i pjesshëm i shkarkimeve urbane ka shkaktuar ndotje
kimike e biokimike të ujërave bregdetarë. Në zonat urbane vetëm 45-50%
e familjeve, kanë mundësi për lidhjen e kanalizimeve të shkarkimit me ato
të ujërave të zeza. Mbetjet urbane në shumicën e rasteve mblidhen në
vende jo të përshtatshme dhe shpesh janë të përziera me ato spitalore.
Ndotja nga mbetjet në dhe përreth vendbanimeve është problem kryesor
higjenik në tërësinë e vendit tonë. Rreth 110 km rrugë kombëtare
rezultojnë me probleme ndotjeje nga mbeturinat urbane. Është thelluar
dëmtimi i zonave të “mbrojtura,” pyjeve, lumenjve, mbulesës bimore dhe
bio-diversitetit. Ambienti nga një trashëgimi e përbashkët natyrore për t’u
mbrojtur, është kthyer në një mall të tregtuar në pazaret e pushtetit.

Mjedis i mirëqeverisur
Angazhimi Ynë
Rehabilitim rrënjësor, mbrojtje
dhe zhvillim i qëndrueshëm,
integruar dhe përgjegjshëm
i ambjentit
Zotimet Tona:

►► Ndalim i derdhjes së ujërave të zeza
në dete, liqene dhe lumenj, duke
ndërtuar impiantet e përpunimit të
ujërave të zeza në të gjitha qendrat
urbane të vendit.
►► Ndalim i shfrytëzimit të lumenjve të
tejpërdorur për nxjerrjen e inerteve
dhe nxitjen e mundësive alternative.
►► Rishikim i konçesioneve për
shfrytëzimin e lumenjve dhe lejeve
të ndërtimit të hidrocentraleve të
vegjël në zonat që mbrohen me ligj
dhe ku vlera e tyre natyrore duhet
mbrojtur.

►► Informim i rregullt dhe i detajuar
i publikut për cilësinë e ujërave të
plazheve.
►► Hartim në nivel kombëtar i
kadastrës të burimeve dhe
rezervave të ujit të pijshëm si dhe
hartim e zbatim i një plani masash
për mbrojtjen e tyre.
►► Hartim dhe zbatim i masterplaneve
për furnizimin me ujë dhe rrjetin
e kanalizimeve të shkarkimit të
ujërave.
►► Shfuqizim i menjëhershëm i ligjit për
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importimin e mbetjeve dhe plehrave.
►► Ndërtim me ritme të përshpejtuara i
fushave të depozitimit dhe përpunimit të
mbeturinave, duke nisur që nga qytetet e
mëdha e deri në nivel komunash.
►► Eliminim sa më i shpejtë i venddepozitimeve që janë buzë lumenjve.
►► Përcaktim i vend-depozitimeve të
përshtatshme për shumicën e qyteteve.
►► Ndërhyrje emergjente për ndërprerjen e
zjarreve në vend grumbullime.
►► Nxitje e përdorimit të lëndëve të para
të gjeneruara në vend për industrinë
ricikluese e përpunuese.
►► Inkurajim reduktimit të mbetjeve
nëpërmjet politikave fiskale e promovimit
të politikave konsumatore miqësore me
mjedisin.
►► Ndërhyrje konkrete për menaxhimin e
mbetjeve të rrezikshme.

►► Stimulim ekonomik i subjekteve private që
kontribojnë në mbrotjen e ambjentit dhe
nxitjen e ndjeshmërive ambjentaliste.
►► Koordinim dhe integrim i planeve të
institucioneve shtetërore për mbrotjen e
ambjentit dhe edukimin e brezave të rinj
me ndjeshmëri ndaj ambjentit.
►► Miratim i një pakete me akte nënligjore
për kontrollin e gjuetisë.
►► Ndalim i mbajtjes në gjendje robërie i
kafshëve të egra.
►► Futja e skemave për menaxhimin dhe
shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve
natyrore.
►► Hartim dhe aprovim i një ligji të ri për
bimët mjekësore.
►► Rikthejmë pyjet në mushkëri të Shqipërisë
përmes:
•

shtimit të sipërfaqes së mbjellë;

•

ndalimit efektiv të prerjes së
pakontrolluar;

•

►► Vendosje e standardeve të rrepta për
aktivitetet e ndërtimit.

parandalimit efikas të djegive
stinore;

•

►► Përmirësim i monitorimit të cilësisë së
ajrit.

shmangies së shfrytëzimit
ekstrem;

•

ringjallërimit të parqeve dhe
zonave të mbrojtura.

►► Fushatë intensive për rritjen ndjeshmërisë
ndaj ambientit dhe përfshirjen e brezat e
rinj në mirëmenaxhimin dhe zhvillimin e tij.

►► Shtim i sipërfaqeve të gjelbra në zonat
urbane dhe përmirësim i pastrimit të
pluhurit në këto zona përmes aplikimit të
teknologjive të reja.
►► Fushata të fuqishme me donatorë
ndërkombëtare për parandalimin e
problemeve mjedisore që kërcënojnë
shëndetin e banorëve dhe sensibilizimin e
banorëve në këtë aspekt.

►► Ngritje e një sistemi aktiv monitorimi për
erozionin e tokës si në basenet lumore
ashtu dhe në bregdet.
►► Rritje e sipërfaqeve të mbjella me bimësi dhe
sistemim i zonave në rrezik rrëshqitjeje.
►► Rritje e investimeve për mbrotjen nga
erozioni.

Sot në Shqipëri nuk kemi partneritet mes qeverisë dhe institucioneve
sportive dhe kemi një Ligj për Sportin që nuk funksionon, sepse nuk
zbatohet. Një ligj ky që ka ndryshuar disa herë në vitet e fundit, duke i
shtuar moszbatueshmërisë së ligjit, paqëndrueshmërinë dhe mungesën
e seriozitetit institucional. Mangësitë legjislative reflektohen si barrë
e shumëfishuar në sistemin sportiv të vendit për shkak të mungesës së
strategjive nga ana e institucioneve qendrore, atyre federative dhe klubeve. Për
më tepër, keqmenaxhimi si rrjedhojë e paaftësisë së institucioneve qëndrore
dhe interesave të tyre klienteliste, ka në çuar në kolaps kapacitetin publik,
institucional dhe infrastrukturor të zhvillimit të sportit në vend. Shumica e
klubeve sportive ekzistente janë në kushte shumë të vështira, ndërsa disa
prej tyre, klube me emër dhe traditë, janë zhdukur krejtësisht.

Rimëkëmbje e sportit
Angazhimi Ynë
Rikonstruktim institucional,
legjislativ dhe infrastrukturor
i sportit, duke praktikuar
modelet më të mira europiane
dhe synuar partneritetin me
komunitetin për decentralizimin
dhe promovimin e tij
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Zotimet Tona:

►► Nxjerrje e menjëhershme e
legjislacionit sportiv nga gjendja
kaotike, përshtatja me standartet
dhe normat ndërkombëtare dhe
zbatimi rigoroz i tij.
►► Rishikim i legjislacionit ekzistues
dhe hartim i një ligji funksional për
sportin që do të përfshijë:
•

Ngritjen e Këshillit të Lartë të

Ekspertëve në Sport.
•

Ngritjen e komisioneve sipas
nevojave të sportit.

•

Përcaktimin e Statusit të
Sportistit të Nivelit të Lartë.

•

Qartësimin e çështjeve
të pronësisë së objekteve
sportive.

•

Sigurimin e fondeve themelore
dhe dytësore për sportin.

•

Përcaktimin e kompetencave
midis pushteteve dhe lëvizjes
sportive; (federate, shoqata,
klube).

►► Efektivizim me ligj i statusit të klubit
shumësportësh si në formë ashtu dhe
në përmbajtje.
►► Mbështetje kthimit të klubeve në
shoqëri tregtare ose në shoqata
sportive, në mënyrë që të kenë
autonomi të plotë menaxhuese.
►► Status i Sportistit Elitar që siguron
të tashmen dhe të ardhmen e
sportistëve me këtë status përmes:
•

krijimit të lehtësirave për
shkollim dhe punësim;

•

stimulimit financiar;

•

sigurimit të jetës;

•

sigurimit shëndetësor;

•

pensionit të veçantë me
konvertim të sportit në punë.

►► Sigurim i një pensioni të veçantë
për sportistët me aftësi të kufizuara
me rezultate të larta në nivel
ndërkombëtar.
►► Mundësim i përfshirjes në Statusin
e Sportistit Elitar për sportistët
me aftësi të kufizuar që plotësojnë
kriteret.
►► Promovim i Statusit të Sportistit
Elitar bazuar në kriteret e arritjes dhe
rezultateve të larta.
►► Rikonfigurim organizativ i Federatave

Kombëtare Sportive duke ndryshuar
menaxhimin e tyre me synim
qartësimin e strukturës organizative
dhe rolit të aktorëve.
►► Sigurim i autonomisë së plotë dhe
vetmenaxhimit të Federatave Sportive
sipas rekomandimeve të organizmave
ndërkombëtarë të sportit.
►► Hartim i statuteve të Federatave
Sportive mbështetur në parimet bazë
të demokracisë, në përputhje me
Kartën Europiane dhe legjislacionin e
organizatave sportive ndërkombëtare.
►► Stimulim i politikave fiskale në favor
të sportit.
►► Përmirësim i ligjit të Lojrave të Fatit
dhe Kazinove, me qëllim rritjen e
kontributeve të llotarive sportive në
favor të sportit.
►► Nxitje e politikave tatimore për
duhanin dhe alkolin në shërbim
shtimit të burimeve financiare për
sportin.
►► Nxitje e interesit të biznesit për
sportin duke i dhënë mundësinë e
konsiderimit të të gjithë ndërrmarjeve
në sport si burim të ardhurash.
►► Rishikim i legjislacionit për kriteret
në dhënien e liçensave për trajnerët
profesionistë, por dhe ato të qendrave
të fitnesit dhe rehabilitimit fizik.
►► Hartim dhe zbatimi rigoriz i një
Programi Kombëtar Anti-Doping sipas
standarteve ndërkombëtare dhe Kartës
Europiane të Sportit për të gjithë.
►► Pajisje me çertifikatën e
kualifikimit për çdo person që
dëshiron të jetë pjesë e familjes së
madhe sportive.

Premtimet qeveritare, të fokusura në zhvillime infrastrukturore në
sport, tregojnë se qeverisjes i mungon vizioni europian, i cili konsideron
sportin si faktor të kohezionit social dhe zhvillimit ekonomik. Në këtë kuptim
si mbështetja e gjithanëshme dhënë sportistëve dhe të angazhuarve në
aktivitete sportive, si ajo dhënë shumëllojshmërisë së aktivitetve sportive
në vend është e mangët. Aspekte themelore si diagnostifikimet mjekësore
të ushtruesve të sportit masiv dhe atij cilësor mungojnë krejtësisht. Edukimi
fizik në ciklin fillor kryhet vetëm dy herë në javë, ora e mësimit të edukimit fizik
thuajse nuk zhvillohet në praktikën shkollore dhe mungon standarti shtetëror
i vlerësimit të aftësive bazike motorike të fëmijëve 3-6 vjeç. Përveç dështimit
në këto elementë themelorë të efektivizimit të sportit, qeveria nuk ka ndërrmarrë
iniciativa funksionale dhe vizionare, që shkojnë përtej retorikës, në mbështetje
të përhapjes së sportit dhe kthimit të tij në një faktor themelor të shëndetit,
parteneritetit, kooperimit dhe zhvillimit në vend.

Sporti në Komunitet
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Angazhimi Ynë
Sporti, si faktor efektiv i ndërtimit
të mirëqënies për qytetarët dhe
komunitetet në mbarë vendin

Zotimet Tona:

►► Krijim i Hartës së Sporteve të
Traditës sipas zonave, duke
mundësuar më shumë investim në
zhvillimin e sportit shqiptar.

zonës së Korçës.

►► Harta e Sporteve të Traditës, si
mjet në shërbim të ngritjes së
nivelit të sportit profesionist.

►► Ngritje e dy pistave për ski të
shoqëruara me resorte turistike
në Komunën e Kelmendit në
fshatin Lepush dhe në Komunën e
Gjerbesit në Malin e Tomorrit, në
bashkëpunim me biznesin.

►► Ndërtim i Qendrës Kombëtare
Olimpike në qytetin e Korçës, që
do t’i shërbejë sportit, turizmit
shqiptar dhe zhvillimit të gjithë

►► Ngritje e dy muzeve olimpikë
për promovimin e vlerave të
olimpizmit në bashkëpunim me
MTKRS, KOKSH dhe Komitetin
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Olimpik Ndërkombëtar.
►► Vënie në jetë e një programi për
trajnimin e burimeve njerëzore
si menaxherë, trajnerë, mjekë
sportivë me arsimin përkatës
dhe profesionistë të ndryshëm të
sportit.
►► Mbështetje aktivitetit sportiv të
personave me aftësi të kufizuar.
►► Asistencë e veçantë me anë
të një kabineti mjeksor për
kryerjen e analizave mjekësore
dhe vlerësimin e aftësive fizikefunksionale-fiziologjike të
sportistëve.
►► Bashkëpunim me institucione
të tjera të fushës së mjeksisë
me anë marrëveshjeve për
bashkëpunim në fushën e sportit
dhe shëndetit.
►► Krijim i Federatës së Sportit
Universitar dhe Federatës së
Sportit Shkollor në varësi të
Ministrisë së Arsimit.
►► Federata e Sportit Shkollor, do të
ngrejë degët e saj në qarqe me
qëllim koordinimin dhe gjallërimin
e jetës sportive në të gjitha
shkollat e vendit.
►► Përfshirje në kurrikul e standartit
shtetëror të vlerësimit të aftësive
bazike motorike të fëmijëve 3 deri
në 6 vjeç.
►► Zhvillim efektiv i tre orëve në
javë i mësimit të edukimit fizik në
arsimin fillor, të ulët, të mesëm
dhe të lartë.
►► Bashkëpunim me Ministrinë e

Arsimit dhe Universitet Sportive
në përgatitjen e mësuesve
të edukimit fizik, por dhe
të menaxherëve të sportit,
instruktorëve turistikë dhe atyre
të qendrave të fitnesit.
►► Ndërtim, ruajtje dhe
mirëmbajtje në standartet
bashkohore e objekteve,
terreneve sportive publike
dhe krijim i rrjetit të objekteve
sportive publike.
►► Nxitje dhe mbështetje klubeve
sportive në krijimin dhe ngritjen e
qendrave sportive rajonale, zonale
apo në lagje e blloqe banimi për
promovimin e jetës sportive në
vend dhe thithjen e talenteve të
reja.
►► Nxitje e ndërtimit të mjediseve
sportive cilësore në çdo shkollës
të re që ndërtohet.
►► Fushata ndërgjegjësimi kundër
dhunës në sport.
►► Parandalimi i dhunës në sport
si synim parësor i të gjithë
institucioneve të drejtimit të
sportit në vend.
►► Mundësim i diagnostikimeve
të hollësishme mjekësore dhe
vlerësimeve klinike për garantimin
e gjendjes shëndetësore të
sportistëve, referuar aftësisë
së tyre për të kryer aktivitete
sportive.
►► Ngritje e rrjetit të ekipeve sportive
në shkollat 9 vjeçare dhe të
mesme në të gjithë vendin dhe
organizim i kampionateve rajonale
dhe kombëtare sportive.

