
1 PERSPEKTIVA EURO
PIANE E SHQ

IPËRISË RURALE

im
ag

e:
 F

re
ep

ik
.c

om

Ky projekt 
�nancohet nga 

Bashkimi Evropian 

Ky event mbështetet nga  
Bashkëpunim Gjerman, nëpërmjet GIZ

PARLAMENTI        RURAL 
SHQIPTAR 2021

PERSPEKTIVA EUROPIANE
 E SHQIPËRISË RURALE

PROGRAMI

4-5 mars 2021



2 
PA

RL
AM

EN
TI

 II
 R

UR
AL

 S
HQ

IP
TA

R 
20

21



3 PERSPEKTIVA EURO
PIANE E SHQ

IPËRISË RURALE

Parlamenti Rural  
mbetet një projekt Evropian…

I promovuar si një model dhe projekt evropian para tri vitesh, Parlamenti 
Kombëtar Rural në Shqipëri mbetet një projekt me fokus sa mirëqeverisjen 
po aq dhe demokracinë gjithëpërfshirëse. Puna nga Parlamenti i parë në 
shtator të vitit 2017 deri në këto ditë përfshin përpjekje të vazhdueshme dhe 
të qëndrueshme për të krijuar dhe konsoliduar një identitet sa përfaqësues 
po aq edhe legjitim të Rrjetit Kombëtar për Zhvillimin Rural (ANRD), që do të 
ndihmonte advokimin për politikë bërje dhe vendimmarrje të mbështetur në 
evidencë dhe në prioritetet e komuniteteve rurale. 

ANRD po zë gjithmonë e më tepër vendin si përfaqësuese e interesave të 
sektorit privat, shoqërisë civile dhe qeverisjes vendore në sfidat e vendit për 
zhvillimin e qëndrueshëm rural.  Qëndrimet publike të Rrjetit për çështjet e 
mirëqeverisjes së sektorit kanë qenë shumë të rëndësishme në ketë drejtim. 
Në tri vitet e fundit, ANRD është shtrirë në të gjithë vendin dhe veprimtaria 
e saj nuk përfaqëson vetëm 28 organizatat e saj anëtare, por në shumicën e 
rasteve, Rrjeti është konsultuar në veprimtarinë e vet me deri në 400 vetë që 
përfaqësojnë si sektorin publik ashtu dhe atë privat.  

Mbajtja e këtij forumi kombëtar bën më të dukshme peshën e Rrjetit 
Kombëtar për Zhvillimin Rural duke operuar në mënyrë gjithëpërfshirëse 
edhe në kushtet e pandemisë. Është pikërisht anëtarësia aktive e ANRD-
së garantuesja e suksesit të këtij Parlamenti duke bërë bashkë virtualisht 
mbi 500 pjesëmarrës nga çdo bashki e vendit, institucione qendrore, OSHC, 
përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, anëtarë të Rrjetit Ballkanik dhe 
të disa Rrjeteve Evropiane për zhvillimin rural. 

Gjatë pesë viteve të veprimtarisë së tij Rrjeti ka vendosur raporte të mira 
bashkëpunimi me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencinë e 
Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Autoritetin Menaxhues dhe aktorë të tjerë në 
të nivel qendror dhe vendor. Nga ana tjetër, pavarësisht përpjekjeve, ANRD 
ende nuk ka arritur asnjë lloj bashkëpunimi me Komisionin Parlamentar për 
Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin. Përpjekjet në këto drejtime do 
të duhet të mbeten objektiv i rëndësishëm  i punës sonë në të ardhmen.   

Ajo që e dallon Rrjetin Kombëtar për Zhvillimin Rural nga çdo organizëm tjetër 
është ndërtimi i identitetit të vet në sistemin e qeverisjes së sektorit rural 
përmes punës për përmirësimin e kapaciteteve të sektorit në të gjithë vendin, 
ngritjen dhe konsolidimin e instrumenteve të konsultimit publik për çështjet 
e politikave te zhvillimit rural, monitorimin dhe hartimin e dokumenteve të 
politikave për një qeverisje më të mirë për zhvillimin bujqësor dhe rural, 
sensibilizimin edhe advokimin. Si ombrellë organizatash të shoqërisë civile, 
Rrjeti qëndron fort për promovimin e qasjes “LEADER” në të gjithë vendin.  
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ANRD mund të kërkojë meritë edhe në dy nisma plotësuese si zhvillimi i dy 
edicioneve radhazi të aktivitetit “Pro Gruas Rurale” në bashkitë e Tiranës dhe 
Roskovecit, në përpjekje për ta kthyer këtë aktivitet në traditë të përvitshme. 
Gjithashtu, inkurajues është dhe ndërtimi i Rural Youth Hub me një program 
konkret dhe afatgjatë pune që synon të bëj bashkë të rinj dhe të reja të 
angazhuar në këto drejtime. Puna në këtë aspekt pritet të vazhdojë më tej në 
të ardhmen. 

Në të gjitha drejtimet e punëve, ANRD ka gjetur gjithmonë mbështetje të 
vërtetë nga drejtuesit e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe stafi akademik 
i saj jo vetëm në aktivitete si Parlamenti Rural. Ne shpresojmë shumë në 
perspektivën e këtij bashkëpunimi në të ardhmen.  

Me këtë rast, një falënderim i veçantë shkon edhe për drejtuesit e Universitetit 
Epoka që e mbështetën realizimin e Parlamentit në një format të pazakontë 
duke ofruar gjithë infrastrukturën dixhitale në ambientet e veta.

Në fund por jo nga rëndësia, këto arritje nuk do të bëheshin të mundura pa 
mbështetjen e Bashkimit Evropian, që ka qenë financuesi kryesor i ANRD-
së në rrugën e vet të zhvillimit dhe konsolidimit. Po ashtu, falenderojmë 
Bashkëpunimin Gjerman që përmes mbështetjes së GIZ dha kontributin e vet 
në këtë ngjarje të rëndësishme kombëtare për sektorin.

Ju falenderoj për mbështetjen dhe ju mirëpresim në Parlamentin e dytë 
Kombëtar Rural.

Sotiraq Hroni 
Kryetar i Bordit, 
Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural
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Ftesë
Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural ka kënaqësinë t`ju ftojë në Parlamentin 
e Dytë Rural Shqiptar (PRSH 2) që do të organizohet më 4-5 mars 2021. 
Parlamenti i dytë – një përpjekje e përbashkët e Rrjetit Shqiptar për 
Zhvillimin Rural me anëtarësi prej njëzet e tetë OSHC lokale në koordinim me 
Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin Epoka – do të sjellë së 
bashku, fizikisht dhe në distancë, njerëz nga komunitetet të ndryshme rurale 
dhe aktorë të rëndësishëm të zhvillimit bujqësor dhe rural për të diskutuar 
sfidat dhe veprimet konkrete që duhet të ndërmerren për të përmirësuar 
mirëqënien e banorëve të zonave rurale.  

PRSH 2 do të organizohet në formatin hybrid në respekt të masave mbrojtëse 
anti-COVID 19, i mundësuar nëpërmjet përdorimit të teknologjisë Hy-Flex, 
mundësuar nga Universiteti Epoka. Përvetësimi i infrastruktrurës Hy-Flex 
si një nevojë për të adresuar sfidat e komunikimit në kushtet e pandemisë 
dhe distancimit social e rendit Universitetin Epoka si një nga portretet e 
dixhitalizimit në Shqipëri. Kjo do të kërkojë që organizatorët dhe mikpritësit 
e aktivitetit si dhe të ftuarit e tjerë (panelistët, folësit, moderatorët dhe 
raportuesit) të jenë fizikisht prezent në ambientet e Universitetit Epoka, në 
sallat e shënuara në program.  

Lidhja e aktorëve të interesit në nivel vendor - fermerëve, të rinjve, grave, 
grupeve prodhuese, njësive administrative, grupeve komunitare, organizatave 
të shoqërisë civile, e çdo banori të zonave rurale, etj – kryesisht në zonat 
me qasje të kufizuar në internet dhe pajisje teknologjike – me eventin e 
Parlamentit të dytë Rural Shqiptar do të bëhet nëpërmjet Qelizave Komunitare 
Lokale.  Qelizat janë një takim i një numri të vogël aktorësh vendorë deri në 
10 persona që ndjekin së bashku në distancë PRSH2 dhe janë pjesë aktive e 
diskutimeve dhe programit dy ditor të PRSH 2.  

Parlamenti rural do të zhvillohet në përputhje me protokollin anti Covid-19. 
Për këtë arsye të gjithë të ftuarit, pjesëmarrësit e pranishëm fizikisht dhe 
pjesëmarrësit online, me theks të veçantë ata në qeliza komunitare janë të 
lutur të respektojnë masat mbrojtëse anti-Covid-19 duke përfshirë: mbajtjen 
e maskës, sigurimin e distancave si dhe respektimin e numrit të lejuar të 
pjesëmarrësve në të njëjtin ambient. Këto rregulla nuk duhen të shkelen për 
asnjë lloj arsye.
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Kushdo i interesuar të ndjekë, të marrë pjesë dhe të kontribuojë 
në Parlamentin e dytë rural shqiptar është i lutur të regjistrohet 
në avancë në linkun: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErfuispz8sHdQ3UR1CRxMLlbAK-QjsNWZo

Në të dyja ditët do të përdoret i njëjti link. Duke qënë se numri i 
pjesëmarrësve të lejuar nga Zoom është i limituar, organizatorët ruajnë të 
drejtën e aprovimit paraprak të pjesëmarrjes.  

Ju mirëpresim! 
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Prezencë fizike: Vendi: 
Universiteti Epoka

Prezencë online: Linku i regjistrimit 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErfuispz8sHdQ3UR1CRxMLlbAK-QjsNWZo

E MËRKURË, 
03 MARS 2021

Ora: 10.00 Online, 
livestream në 
Facebook

Takimi i grupit organizues i PRSH II
KONFERENCË PËR SHTYP
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DITA 1 
E ENJTE,  
4 MARS 2021

Prezencë fizike  
Vendi: Universiteti Epoka, Salla A027

Prezencë online:  
Linku i regjistrimit  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErfuispz8sHdQ3UR1CRxMLlbAK-QjsNWZo

Pritja e të ftuarve në ambientet e Universitetit Epoka
Regjistrimi i pjesëmarrësve | Aksesi në zoom 

ÇELJA E PARLAMENTIT TË DYTË RURAL SHQIPTAR
MIRËSEARDHJE& Fjalë përshëndetëse nga 
organizatorët dhe mbështetësit

• Evelina Azizaj, Koordinatore Kombëtare, Rrjeti 
Shqiptar për Zhvillimin Rural

• Güngör Turan, Rektor, Universiteti Epoka
• Fatbardh Sallaku, Rektor, Universiteti Bujqësor i 

Tiranës 
• Milva Ekonomi, Ministre, Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural
• Mario Mariani, Kreu i Zyrës së Bashkëpunimit, 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

SESION PLENAR: Debati aktual mbi Shqipërinë rurale. 
Mundësitë dhe sfidat  
Dy raste nga realitetet rurale aktuale që do të 
shërbejnë si shkëndija për debatin plenar  do 
të prezantohen nga dy pjesëmarrës virtual  në 
Parlamentin rural, të cilët përfaqësojnë aktorë të 
ndryshëm të zhvillimit rural në vend. Secili prej tyre 
do të prezantojë një ‘rast specifik’, një realitet rural 
që përjetohet nga një komunitet i caktuar,  por në 
të njëjtën kohë ato rezatojnë një problematikë a 
shqetësim edhe për komunitetete më të gjera në 
Shqipëri.
Panelistët do të duhet të reagojnë bazuar mbi këto 
ndërhyrje të shkurtra për të sjellë perspektivën 
institucionale në trajtimin e rasteve dhe ofrimit të 
rekomandimeve për zgjidhje në të ardhmen. 

09:45 – 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 12:30
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Moderator: Drini Imami

• Ilnisa Agolli, gazetare, Programi “Fshatrat e 
Shqipërisë”

• Marie Frroku, Lidere e Grupit të Grave, Gjegjan, 
Pukë

• Përfaqësues i lartë, Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural

• Frida Krifca, Drejtore, Agjensia për Zhvillimin Rural 
dhe Bujqësor

• Zigo Rutkovskis, Njësia e Ndihmës së Para-pranimit, 
DG AGRI, KE

• Birgit Schaefer, Konsulente, Bashkëpunimi 
Ndërkombëtar për Zhvillim, GIZ

• Erinda Lika, zv/Rektore e Shkencës dhe Projekteve, 
Universiteti Bujqësor i Tiranës

• Sotiraq Hroni, Kryetar Bordi, Rrjeti Shqiptar për 
Zhvillimin Rural

Pushim dreke

KUVENDIM NË KAFENË RURALE - Diskutime në grupe të 
vogla (raundi I)
Prezantimi i metodologjisë Rural (World) Café  dhe 
i çështjeve të diskutimit, folësve kryesorë dhe 
moderatorëve si dhe  organizimit në salla.

Objektivi kryesor i Kuvendimeve është eksplorimi i 
një çështje nga perspektiva të shumta dhe sigurimi i 
kontributit nga të gjithë grupet e interesit (fermerë, 
institucione publike, organizata të shoqërisë civile, 
të rinj dhe gra, grupe prodhuesish, banorë të zonave 
rurale etj) pjesëmarrës në Parlamentin rural, duke i 
angazhuar ata në dy raunde të bisedave në grupe të 
vogla sipas tetë tematikave.

Moderatore: Desjana Grymshi, ANRD

Workshop 1. Të jesh rural? Nevoja dhe sfida, përvoja 
pozitive dhe mundësi
Salla: E211 Organizata pritëse: ADAD malore&COSPE
Moderatore: Liljana Isaku, Adad malore
Folëse kryesor: Xhevaire Dulja
Raportuese: Rozeta Gradeci, COSPE

12:30 – 14:00

14:00 - 14:15
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Workshop 2. Eksodi rural:  Shkak apo pasojë?
Salla: E212 Organizata pritëse: RTM& Aleanca e Alpeve 
Shqiptare
Moderator: Benito Prendi, RTM
Folës kryesor: Fatmir Guri, Universiteti Bujqësor i 
Tiranës
Raportuese: Gent Imeraj, Aleanca e Alpeve Shqiptare

Workshop 3. Fermerët e vegjël – Kontribut i 
rëndësishëm – Probleme të mëdha  
Salla: E213 Organizata pritëse:  RASP&ANRD
Moderator: Petrit Dobi, RASP
Folës kryesor: Orion Xhoxhi
Input teknik: Klodjan Rama, projekti SRD,  GIZ
Raportuese: Desjana Grymshi, ANRD

Workshop 4. Roli i bashkive në zhvillimin rural 
Salla: E214 Organizata pritëse: IDM&KSR
Moderatore: Lorena Totoni, Instituti për Demokraci 
dhe Ndërmjetësim
Folës kryesor: Agron Haxhimali, Shoqata e Bashkive të 
Shqipërisë
Raportues: Denis Lushi, Klubi i Sipërmarrësve të Rinj

Workshop 5. Bujqësia dhe zhvillimi rural në konteksin 
e sfidave të fatkeqësive natyrore 
Salla: E311 Organizata pritëse: IBB&AgroPuka
Moderator: Enver Isufi, Instituti i Bujqësisë Biologjike
Folës kryesor: Shpresim Domi, Universiteti Bujqësor i 
Tiranës
Raportues: Vitor Malutaj, AgroPuka

Workshop 6. BE për zonat rurale: Çfarë na mëson 
përvoja e deritanishme IPARD? 
Salla: E312 Organizata pritëse: CBS
Moderator: Grigor Gjeci, Autoriteti Menaxhues, MBZHR
Folës kryesor: Saimir Musta, Drejtoria e Përzgjedhjes 
dhe Aprovimit të Projekteve. AZHBR
Raportues: Ergent Pire, Creative Bussiness Solution

Workshop 7. Inovacioni, teknologjia dhe burimet 
njezëzore (kërkimi shkencor,dixhitalimi që mbyll 
hendekun fshat-qytet, mekanizimi dhe teknologjia,  
informacioni dhe shkëmbimi) 
Salla: E313 Organizata pritëse: WSA&Agrinet
Moderator: Tatjana Dishnica, Gruaja në Bujqësinë e 
Qëndrueshme

14:15 - 15:15
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Folës kryesor: Edvin Zhllima, Universiteti Bujqësor i 
Tiranës
Input teknik: Roland Cela, projekti SRD, GIZ
Raportues: Nikolin Karapanço, Agrinet

Workshop 8. Zhvillimi lokal i udhëhequr nga 
komuniteti  - Dinamikat e zbatimit të qasjes Leader 
dhe e ardhmja
Salla: E314 Organizata pritëse: VIS Albania&MADA
Moderatore: Anna Carboni, VIS Albania
Folës kryesor: Roland Bardhi, MADA
Raportuese: Eva Dashi

Pushim kafe

KUVENDIM NË KAFENË RURALE - Diskutime në grupe të 
vogla (raundi II)
W 1. Të jesh rural? Nevoja dhe sfida, përvoja pozitive 
dhe mundësi
W 2. Eksodi rural: Shkak apo pasojë?
W 3. Fermerët e vegjël – Kontribut i rëndësishëm – 
Probleme të mëdha  
W 4. Roli i bashkive në zhvillimin e zonave rurale
W 5. BE për zonat rurale: Çfarë na mëson përvoja e 
deritanishme IPARD?
W 6. Bujqësia dhe zhvillimi rural në konteksin e 
sfidave të fatkeqësive natyrore
W 7. Inovacioni&teknologjia dhe burimet njezëzore 
(kërkimi shkencor, dixhitalimi që mbyll hendekun 
fshat-qytet, mekanizimi dhe teknologjia, informacioni 
dhe shkëmbimi i njohurive) 
W 8. Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti - 
Dinamikat e zbatimit të qasjes Leader dhe e ardhmja

PËRGATITJA E KONKLUZIONEVE TË DISKUTIMEVE
Sipas sallave të workshopeve të përcaktuar më sipër

15:15 – 15:45

15:45 - 16:45

16:45 - 17:30
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9:15 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 11:00

Ardhja e të ftuarve në Universitetin Epoka
Regjistrimi i pjesëmarrësve | Aksesi në zoom  
| Salla A027

SESION PLENAR
• Thorben Kruse – Lider i komponentit Bujqësia & 

Zhvillimi Rural – Projekti SRD, GIZ
• Fjalë e shkurtër dhe prezantimi i instrumenteve të 

rinj për mbështetje - CoSolove

PËRSHENDETJE NGA MIQTË E PARLAMENTIT RURAL 
SHQIPTAR
• Eglantina Gjermeni, Anëtare, Kuvendi i Shqipërisë 
• Rigerta Loku, Fermere, folëse në Parlamentin e parë 

Rural Shqiptar

KONLUZIONET NGA KUVENDIMI NË KAFENË RURALE
Prezantimi rezultateve të diskutimeve sipas tematikave
Raportuesit e workshopeve (1-8)

W 1. Të jesh rural? Nevoja dhe sfida, përvoja pozitive 
dhe mundësi: Rozeta Gradeci
W 2. Eksodi rural: Shkak apo pasojë? Gent Imeraj
W 3. Fermerët e vegjël – Kontribut i rëndësishëm – 
Probleme të mëdha Desjana Grymshi
W 4. Roli i bashkive në zhvillimin e zonave rurale – 
Denis Lushi
W 5. BE për zonat rurale: Çfarë na mëson përvoja e 
deritanishme IPARD? Ergent Pire
W 6. Bujqësia dhe zhvillimi rural në konteksin e sfidave 
të fatkeqësive natyrore Vitor Malutaj
W 7. Inovacioni&teknologjia dhe burimet njezëzore 
Nikolin Karapanco 
W 8. Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti - 
Dinamikat e zbatimit të qasjes Leader dhe e ardhmja 
– Etleva Dashi

DITA 2 
E PREMTE,  
5 MARS 2021

Prezencë fizike  
Vendi: Universiteti Epoka, Salla A027

Prezencë online:  
Linku i regjistrimit  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErfuispz8sHdQ3UR1CRxMLlbAK-QjsNWZo 
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Pushim

SESION PLENAR: TË RINJTË NË ZONAT RURALE NË 
UDHËKRYQ 
Salla A027
Debati i të rinjve:  
Të qëndrosh apo të largohesh nga fshati 
Debati i të rinjve është i strukturuar dhe do të jetë 
instrumental që të rinjtë të eksplorojnë arsyet pas 
migrimit të tyre nga zonat rurale, të ushtrojnë zërin 
e tyre dhe të ofrojnë këndvështrim pozitiv mbi 
shqetësimet dhe perspektivat e të rinjve. 

Moderatore: Eva Kushova
Panelistët: 
Nga Qendra Burimore e të rinjve rurale (ANRD Rural 
Youth Hub):
• Gent Imeraj
• Esmeralda Metko
• Labinot Murrja
• Safete Qato
• Ardit Frroku

Nga Universiteti Bujqësor i Tiranës:
• Armela Duka
• Anxhela Morina
• Fabio Hithi
• Majkell Jajaj
• Melisa Rrapaj

Konkluzione: 
• Përfaqësues, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
• Alban Ibraliu, Zv Rektor, Universiteti Bujqësor i Tiranës
• Sofjola Kotelli, Përfaqësuese GIZ, projekti SRD
• Alberto Sartori, RTM, menaxher i projektit ‘Rural You’, 

mbështetur nga BE
• Kleina Kasanai, Drejtore e Përgjithshme, Agjencia 

Kombëtare e Rinisë

SESION PËRMBYLLËS
Leximi i Deklaratës së Parlamentit të Dytë Rural Shqiptar 
2021
DEKLARATA e Përbashkët e Parlamentit të Dytë rural 
Shqiptar – vizioni për komunitet rurale dhe një grup 
rekomandimesh që adresojnë përparësitë e zhvillimit të 
komuniteteve rurale në Shqipëri.
Foto, takime dhe përshëndetje
Largimi i pjesëmarrësve

11:00 – 11:20

11:20  – 12:30

12:30 – 13:00
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INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME DHE 
LOGJISTIKE MBI PARLAMENTIN E DYTË 
RURAL SHQIPTAR

 → Parlamenti i dytë – një përpjekje e përbashkët e Rrjetit Shqiptar 
për Zhvillimin Rural me anëtarësi prej njëzet e tetë OSHC lokale në 
koordinim me Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin 
Epoka – do të sjellë së bashku, fizikisht dhe në distancë, njerëz nga 
komunitetet të ndryshme rurale dhe aktorë të rëndësishëm të zhvillimit 
bujqësor dhe rural për të diskutuar sfidat dhe veprimet konkrete që 
duhet të ndërmerren për mirëqënien e banorëve të zonave rurale. 

 → Parlamenti i dytë Rural Shqiptar më 4-5 mars 2021, do të organizohet 
në formatin hybrid duke kombinuar praninë fizike me pjesëmarrjen në 
distancë, në respekt të masave mbrojtëse anti-COVID 19. Ky kombinim i 
pjesëmarrjes do të bëhet i mundur nëpërmjet përdorimit të teknologjisë 
Hy-Flex.  [për pjesëmarrjen fizike në ambientet e Universitetit Epoka, 
dhe për atë virtuale nëpërmjet platformës zoom, në linkun e aksesit që 
organizatorët do të dërgojnë me email).

 → Zhvillimi i Parlamentit Rural në formatin hybrid do të mundësohet nga 
Universiteti Epoka. Përvetësimi i infrastruktrurës Hy-Flex si një nevojë 
për të adresuar sfidat e komunikimit në kushtet e pandemisë dhe 
distancimit social e rendit Universitetin Epoka si një nga epitomat  e 
dixhitalizimit në Shqipëri.

 → Formati hybrid do të kërkojë që organizatorët dhe mikpritësit e 
Parlamentit, panelistët dhe të ftuarit, folësit kryesorë dhe moderatorët 
dhe raportuesit të jenë fizikisht prezent në ambientet e Universitetit 
Epoka, në sallat e shënuara në program. Gjithashtu të gjithë 
pjesëmarrësit e tjerë, të ftuar nga ANRD dhe/ose të interesuar për të 
marrë pjesë do ta ndjekin nga distanca duke u lidhur në platformën 
Zoom përmes linkut të aksesit që ANRD do të ndajë;

 → Lidhja e aktorëve të interesit në nivel vendor - fermerëve, të rinjve, 
grave, grupeve prodhuese, njësive  administrative, grupeve komunitare, 
organizatave të shoqërisë civile, e çdo banori të zonave rurale, 
etj  – kryesisht në zonat me qasje të kufizuar në internet dhe pajisje 
teknologjike – me eventin e Parlamentit të dytë Rural Shqiptar (PRSH) 
do të bëhet nëpërmjet Qelizave Komunitare Lokale.

 → Qelizat Komunitare Lokale janë njësi mundësuese për  pjesëmarrjen 
virtuale në PRSH 2. Ato janë një vendtakim i një numri të vogël aktorësh 
vendorë deri në 10 persona që ndjekin së bashku  në distancë PRSH2 
dhe janë pjesë aktive e diskutimeve dhe programit dy ditor të PRSH2. 
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Qeliza  Komunitare Lokale do të lehtësohet dhe menaxhohet nga 
Koordinatori Lokal.

 → Krijimi i Qelizave Komunitare do të bëhet nën koordinimin e ANRD sipas 
një shpërndarje të gjerë gjeografike.

 → Kushdo i interesuar të ndjekë, të marrë pjeë dhe të kontribuojë 
në Parlamentin e dytë rural shqiptar është i lutur të regjistrohet 
në avancë në linkun: https://us02ëeb.zoom.us/meeting/register/
tZErfuispz8sHdQ3UR1CRxMLlbAK-QjsNËZo. Në të dyja ditët do të 
përdoret i njëjti link. Duke qënë se numri i pjesëmarrësve të lejuar 
nga Zoom është i limituar, organizatorët ruajnë të drejtën e aprovimit 
paraprak të pjesëmarrjes. 

 → Për të gjithë pjesëmarrësit që nuk do të munden të regjistrohen, ju 
ftojmë ta ndiqni dhe reagoni nga faqja në Facebook e Rrjetit Shqiptar 
për Zhvillimin Rural, ku Parlamenti do të transmetohet live. https://www.
facebook.com/anrd.al

 → Koordinatorët e qelizave komunitare duhet të marrin pjesë në sesionin 
online orientues që do të organizohet nga Rrjeti Shqiptar për  Zhvillimin 
Rural në javën e fundit të muajit shkurt 2021.

 → PRSH II do të zhvillohet në përputhje me rregullat e protokollit anti 
Covid-19. Për këtë arsye të gjithë të ftuarit, pjesëmarrësit e pranishëm 
fizikisht dhe pjesëmarrësit online, me theks të veçantë ata në qelizat 
komunitare janë të lutur të respektojnë masat mbrojtëse anti-Covid-19 
duke përfshirë mbajtjen e maskës, sigurimin e distancave, respektimin 
e orarit të ndalim qarkullimit dhe mbajtjen e numrit të lejuar të 
pjesëmarrësve në të njëjtin ambient. Këto rregulla sigurie për asnjë lloj 
arsyeje nuk duhen të shkelen.

 → Workshopet tematike të planifikuara në programin e Parlamentit 
Rural Shqiptar II do të përdorin metodën e Rural Café, e cila është një 
përshtatje e metodës së njohur World Café.

 → Janë planifikuar tetë workshopeve tematike të përfshira nën sesionin 
Kuvendime në kafenë rurale të cilat do të zhvillohen në dy raunde. çdo 
raund do të zgjasë 60 minuta.

 → Të tetë workshopet do të zhvillohen paralelisht në të njëjtën kohë. Çdo 
pjesëmarrës i PRSH II ka mundësinë për të marë pjesë në dy workshope, 
një në roundin e parë dhe një në të dytin.

 → Çdo workshop do të ketë një temë specifike diskutimi. Temat janë të 
gjera.

 → Për çdo workshop është caktuar një folës kryesor, moderator dhe 
raportues (kombinim i stafit akademik të UBT dhe ekspertë të tjerë si 
dhe organizata anëtare të ANRD dhe OSHC-ve të tjera).
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 → Idealisht, të tre drejtuesit e çdo workshopi do të jenë të pranishëm 
fizikisht në një sallë në ambientet e Universitetit Epoka. Shikoni 
programin e PRSH2 për numrin e sallës. 

 → Gjithë pjesëmarrësit e PRSH II do t'i bashkohen diskutimit virualisht 
përmes platformës Zoom.

 → Me përjashtim të Kuvendimeve në kafenë rurale (workshopet tematike), 
në të gjithë pjesën tjetër të programit do të ofrohet përkthim simultan 
në Anglisht. 

 → Ju lutem përdorni #ShqipëriaRurale kur të postoni në rrjetet sociale

 → Për më shumë informacion kontaktoni: info@anrd.al 

Parlamenti Rural Shqiptar  
është pjesë e lëvizjes së Parlamentit Rural Evropian. 
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Parlamenti II Rural Shqiptar 2021 
Perspektiva Evropiane  
e Shqipërisë Rurale

Parlamenti Rural Shqiptar (PRSH) është nismë e Rrjetit Shqiptar të Zhvillimit 
Rural (ANRD) dhe përfaqëson një platformë advokacie, ndërtimi të kapaciteteve 
dhe rrjetëzimit dedikuar zhvillimit rural. Parlamenti Rural Shqiptar është pjesë 
e lëvizjes mbarë europiane rurale që synon mirëqenie të banorëve të zonave 
rurale (https://anrd.al/parlamenti-rural-shqiptar-2/)

Platforma e Parlamentit Rural Shqiptar është një praktikë gjithëpërfshirëse që 
synon të influencojë dhe përshpejtojë proceset reformuese në sektorin rural 
për revitalizimin e komuniteteve rurale.

Parlamenti i dytë rural shqiptar organizohet në vijim të Parlamentit të parë 
(shtator 2017) dhe në përgjigje të sfidave aktuale të zhvillimit bujqësorë dhe 
rural.

Parlamenti i dytë konfirmon përpjekjet e ANRD për ta kthyer platformën e 
parlamentit rural në një kuadër rregullator kombëtar për zhvillimin rural dhe 
bujqësor me synimin për të nxitur dhe mbajtur të qëndrueshëm dialogun 
kombëtar mbi qeverisjen e sektorit. 

Parlamenti II Rural Shqiptar organizohet si një platformë e decentralizuar në 
vijim të katër forumeve rurale rajonale për të përmbyllur përpjekjet advokuese 
të aktorëve të interesit në të gjitha nivelet. 

FORUMET RURALE RAJONALE 
Në periudhën mars-korrik 2020, ANRD organizoi katër 
forume rurale rajonale të cilat animuan dialogun 
dhe kontributin e aktorëve të ndryshëm publik dhe 
jo-publik. Ky moment ka qenë i rëndësishëm për të 
shqyrtuar realitetin dhe njohur më mirë me nevojat 
dhe problematikat, për të reflektuar rreth vizionit 
dhe prioriteteve për të përmirësuar komunitet rurale 
anembanë vendit. Në këtë kontekst, ANRD krijoi hapësira 
diskutimi dhe konsultimi, si dhe alternativa të tjera 
për të mbledhur kontribute nga aktorët e ndryshëm 
të interesit rreth çështjeve kritike me të cilat përballet 
sektori dhe komunitetet rurale; vizionit për të ardhmen 
dhe rekomandimeve për të përmirësuar sektorin dhe 
jetën në fshat.



18
 P

AR
LA

M
EN

TI
 II

 R
UR

AL
 S

HQ
IP

TA
R 

20
21

STRATEGJIA E RE NDËRSEKTORIALE E BUJQËSISË DHE 
ZHVILLIMIT RURAL – një pikë kthese në hartimin me 
pjesëmarrje të strategjive rurale
Hartimi i strategjisë së re të sektorit në mënyrë të natyrshme duhet të nisë 
me konsultimin e grupeve të interesit për t’iu përgjigjur nevojave reale dhe 
interesave të tyre, ndërsa zbatimi i saj ka nevojë për bashkëpronësinë e 
banorëve të zonave rurale si grupi të cilit i shërben. Pavarësisht përpjekjeve 
të bëra në përfshirjen e grupeve të interesit në procesin e formulimit të 
strategjive dhe programeve të zhvillimit bujqësor dhe rural, ka nevojë për të 
lëvizur në shkallë më të larta të pjesëmarrjes qytetare të tilla si konsultimi, 
dialogu dhe partneriteti. Gjithashtu, ka nevojë për të përfshirë gjithnjë e më 
shumë aktorë të ndryshëm, jo vetëm grupe të organizuara, po edhe grupe, 
nisma, individë me lidership të fortë në komunitete vendore që nuk janë të 
lidhur me proceset e politikëbërjes. 

Parlamenti rural shqiptar synon të sjellë më afër fermerët, banorët e zonave 
rurale, të rinjtë dhe gratë rurale, grupet e prodhuesve, akademinë, OSHC-
të dhe të tjerë aktorë të interesit me politikëbërësit për t’u konsultuar dhe 
njohur me nevojat, interesat dhe prioritetet e tyre. Ky input duhet të merret në 
konsideratë përgjatë procesit të hartimit të strategjisë së re ndër-sektoriale të 
bujqësisë dhe zhvillimit rural.

SKEMAT KOMËTARE TË MBËSHTETJES SË BUJQËSISË DHE 
ZHVILLIMIT RURAL – ndërtimi i partneritetit dhe besimit 
ndërmjet fermerëve dhe qeverisjes së sektorit
Ky komponent mbështet domosdoshmërinë jetike për dialog kombëtar të 
vazhdueshëm mbi qeverisjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural, një dialog që 
synon të ndërgjegjësojë dhe diskutojë mbi sfidat dhe barrierat që pengojnë 
politikat dhe instrumentet mbështetëse të sektorit për të qenë efektive ndaj 
problemeve dhe nevojave reale si dhe për të gjetur zgjidhje të mundshme dhe 
të qëndrueshme.

Mbështetja buxhetore për bujqësinë dhe zhvillimin rural është shumë e 
ulët dhe jo proporcionale me rëndësinë ekonomike dhe demografike si dhe 
me nevojat reale të sektorit. Për më tepër, kjo mbështetje rezulton të jetë 
ndjeshëm nga më të ulëtat krahasuar me të gjithë vendet e rajonit. Advokacia 
e PRSH II lidhet me rritjen e mbështetjes buxhetore kombëtare për bujqësinë 
dhe zhvillimin rural për ta bërë funksional partneritetin ndërmjet qeverisjes 
së sektorit dhe fermerëve shqiptare si dhe popullatës rurale. Përafrimi i 
mbështetjes buxhetore për bujqësinë dhe zhvillimin rural me vendet e rajonit 
do të jetë edhe deviza e advokacisë së këtij parlamenti. 
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LËVIZJA RINORE RURALE - Realiteti i të rinjve në zonat 
rurale ndërmjet sfidave dhe aspiratave për të ardhmen
Pavarësisht rolit dhe kontributit të rëndësishëm të të rinjve në 
qëndrueshmërinë e jetës shoqërore në zonat rurale, bujqësisë si dhe sigurisë 
ushqimore, migrimi i tyre është një nga sfidat më të mëdha dhe risku kryesor 
i qëndrueshmërisë për të gjithë sektorin. Ndërkohë, politikat publike kanë 
qenë joefektive për të adresuar çështjet në lidhje me përfshirjen e të rinjve në 
bujqësi, si dhe me trendin gjithnjë në rritje të migrimit të tyre. 

Tashmë është koha për të kërkuar politika që pasqyrojnë nevojat dhe 
përparësitë reale të rinisë rurale, dhe që orientohen nga aspiratat e të 
rinjve për të ardhmen rurale. Për ta bërë këtë, duhet formuluar një qëndrim 
rrënjësisht i ri ndaj realitetit rural - ta shohim botën rurale nga perspektiva 
e rinisë. Parlamenti rural do të përpiqet të kuptojë dhe shpjegojë situatën 
aktuale të rinisë rurale (nevojat dhe përparësitë) si dhe aspiratat dhe ëndrrat 
e tyre (vizionin për të ardhshmen) për komunitetet rurale. 

JETESIMI I QASJES LEADER NË KOMUNITET RURALE 
SHQIPTARE – aktivizimi dhe mbështetja e lidershipit 
vendor
Zhvillimi rural sipas politikave evropiane - si një qasje ndër-sektoriale që 
përfshin një spektër të gjerë aktorësh – përfaqëson një paradigmë të re të 
zhvillimit rural me pjesëmarrje që mundësohet përmes zbatimit të qasjes 
Leader. Megjithatë, zbatimi i qasjes në Shqipëri ka vështirësi dhe sfida që 
lidhen kryesisht me nivelin e ulët të kapitalit social, mungesën e theksuar 
të kapaciteteve të qeverisjes vendore, organizatave të shoqërisë civile dhe 
biznesit për të hyrë në partneritete afatgjata që përputhen me parimet e 
qasjes LEADER.

Qasja LEADER vendos njerëzit në qendër të zhvillimit vendor nëpërmjet 
Grupeve Lokale të Veprimit (GLV-të) dhe si e tillë mbështetet dhe kërkon 
lidership dhe pronësi vendore. Në vijim të advokacisë dhe ndërtimit të 
kapaciteteve për qasjen LEADER në Parlamentin e Parë, rinis debati në lidhje 
me një sipërmarrje kombëtare për zbatimin e saj. Nismëtarët në nivel vendor 
duhet të mbështeten për një zbatim të suksesshëm të qasjes LEADER në 
Shqipëri. Në këtë drejtim kërkohen përpjekje proaktive nga MBZHR për të 
përafruar politikën evropiane të zhvillimit rural – zhvillimi vendor i udhëhequr 
nga komuniteti – me dinamikat vendore dhe nevojat e qytetarëve.
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Udhëzime mbi pjesëmarrjen në distancë në 
Parlamentin e dytë Rural Shqiptar përmes 
Qelizës Komunitare 

 → Çfarë janë qelizat komunitare 
lokale? 

Qelizat Komunitare Lokale janë 
njësi mundësuese për pjesëmarrjen 
virtuale në PRSH 2 duke përdorur 
metodologjinë Hy-Flex (Hybrid 
Flexibility). Më thjesht, ato janë 
një takim i një numri të vogël 
aktorësh vendor deri në 10 persona 
që ndjekin së bashku në distancë 
PRSH2 dhe janë pjesë aktive e 
diskutimeve dhe programit dy ditor 
të PRSH 2. Qeliza Komunitare Lokale 
do të lehtësohet nga Koordinatori 
i saj. 

 → Cili është qëllimi? 

Krijimi i Qelizave Komunitare Lokale synon të mundësojë dhe maksimizojë 
pjesëmarrjen virtuale të komuniteteve rurale në PRSH2 nëpërmjet sigurimit 
të mjeteve dixhitale dhe aksesit në internet si dhe masave mbrojtëse anti-
COVID-19. Kjo do të mundësojë takime fizike në grupe të vogla, deri në 10 
persona, sikurse rregullat mbrojtëse të pandemisë kërkojnë.

Nevoja për qelizat komunitare lokale diktohet nga organizimi i Parlamentit 
rural shqiptar në kushtet e pandemisë, dhe reflekton përpjekjen e ANRD për 
të gjetur instrumente inovativ për të lidhur grupet e interesit në nivel vendor, 
me fokus të veçantë ato grupe që nuk kanë akses për t’u lidhur me procese 
zhvillimore dhe vendimmarrëse që ndikojnë jetët e tyre. Qelizat komunitare 
lokale – ose njësitë e pjesëmarrjes virtuale – do të lidhin platformën dhe 
eventin e PRSH 2 me fermerët dhe të tjerë grupe interesi aktiv të komuniteteve 
rurale, dhe do të mundësojë ata të artikulojnë nevojat, interesat dhe aspiratat 
e tyre. 

Nëpërmjet Qelizave komunitare lokale çdo banor a përfaqësues i grupeve 
të ndryshëm të interesit, do të lidhet me procesin dhe do mund të shprehë 
opinionin e vet, pavarësisht rrethanave kohore apo hapësinore, duke qenë në 
këtë mënyrë pjesëmarrës aktiv i Parlamentit. 
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 → Ku do të krijohen Qelizat Komunitare Lokale? 

Minimalisht do të krijohet një qelizë komunitare në secilën prej 61 bashkive 
të vendit, dhe me ndihmën e mbështetësve dhe dashamirësve të çështjes së 
zhvillimit rural do të bëhen përpjekje për të rritur numrin e tyre nëpër njësitë 
administrative të vetëqeverisjes vendore. 

 → Pjesëmarrësit e Qelizave Komunitare Lokale? 

Pjesëmarrësit e qelizave komunitare lokale janë të gjithë aktorët e interesit në 
nivel vendor. Një listë jo shteruese e tyre është si vijon: 

• Fermerë, veçanërisht fermerët e vegjël; 

• Të rinjë të zonave rurale, nxënës dhe staf mësimor të shkollave të mesme, 
studentë, etj

• Gra të zonave rurale, grupe prodhuese të grave, klastera të ndryshëm të 
grave në bujqësi; Sipërmarrës ruralë; 

• Banorë të zonave rurale, grupe komunitare, OSHC-të vendore; qytetarë aktiv 
të komuniteteve vendore; 

• Përfaqësues të bashkive, njësive administrative, drejtorive të bujqësisë, 
Agropikave, ekstensione e të tjerë nga sektori publik; 

• Përfaqësues të sektorit privat, e të tjerë dashamirës dhe mbështetës të 
çështjes së zhvillimit rural; etj. 

 → Kush do të administrojë Qelizat? 

Koordinimi i çdo qelize do të bëhet nga Koordinatori i saj, i cili do të bëjë të 
mundur lidhjen ndërmjet PRSH 2 dhe pjesëmarrësve të Qelizës për të siguruar 
një pjesëmarrje të rregullt dhe aktive të aktorëve vendor përgjatë gjithë 
programit të PRSH2. 

Në rolin e Koordinatorit do të përfshihen staf dhe aktivistë të organizatave 
anëtare të ANRD në terren si dhe të organizatave të tjera vendore, aktivistë 
dhe lider vendorë me aftësi komunikuese, animuese dhe menaxhuese për të 
administruar qelizat në komunitetet lokale përkatëse.

 → Kërkesat standarde për krijimin e qelizës 

Qeliza për pjesëmarrjen virtuale është një mjedis publik dhe/ose privat që 
ka kapacitet për të akomoduar maksimalisht 10 persona duke respektuar 
rregullat e distancimit social. Kjo hapësirë do të përdoret për të transmetuar 
live PRSH 2 përgjatë dy ditëve të tij. Si hapësirë për qelizën mund të përdoret 
një bibliotekë, sallë trajnimesh, zyrë OJF, bar kafe, qendër komunitare, mini-
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kinema, qendër rinore, zyrë e mbledhjeve të këshillit bashkiak, zyrë e njësisë 
administrative, shkollë etj. 

Hapësira duhet të pajiset domosdoshmërisht me 10 ose më shumë karrige, 1 
laptop + 1 projektor dhe lidhje të qëndrueshme interneti si dhe vizibilitet për 
PRSH 2. 

Pjesëmarrësve do t’u ofrohet kafe, çaj, ujë dhe drekë e lehtë përgjatë 
pjesëmarrjes së tyre në distancë dhe në përputhje me programin e PRSH2. 

 → Përgjegjësitë e Kordinatorit të Qelizave Komunitare Lokale për 
Pjesëmarrjen Virtuale në PRSH2 Lehtësuesit do të përzgjidhen nga ANRD 
në konsultim me organizatat anëtare dhe të tjerë partnerë vendorë. 
Koordinatori i përzgjedhur do të ketë përgjegjësitë e mëposhtme: 

• Të marrë pjesë në sesionin online orientues që do të organizohet nga Rrjeti 
Shqiptar për Zhvillimin Rural në javën e fundit të muajit shkurt 2021. 

• Të jetë i pranishëm në qelizën për pjesëmarrjen virtuale gjatë të dy ditëve të 
programit të PRSH 2 (4-5 mars 2021) në përputhje me oraret e aktivitetit. 

• Të sigurojë pajisjen e sallës me laptop, kamera dhe mikrofon funksional si 
edhe pajisje projektori. 

• Të jetë përgjegjës për menaxhimin e hapësirës në përputhje me rregullat e 
distancimit social dhe pajisjen me maska dhe dezinfektues duarsh për të 
gjithë pjesëmarrësit. 

• Të sigurojë pjesëmarrje të vazhdueshme të aktorëve vendorë, me një 
numër maksimal prej 10 personash dhe numër minimal prej 4 personash të 
pranishëm në hapësirë në të njëjtën kohë përgjatë dy ditëve të aktivitetit. 

• Të koordinojë ardhjen në fasha të ndryshme kohe të pjesëmarrësve në 
qelizën lokale të PRSH 2, duke garantuar një pjesëmarrje të qëndrueshme 
në mënyrë që salla të mos jetë asnjëherë bosh apo të tejkalojë limitin e 
kërkuar në përputhje me rregullat e mbrojtjes nga Covid-19. 

• Të përpiqet për garantimin e një pjesëmarrje të plotë (maksimumi 10 
persona) veçanërisht në kuvendimet në grupe të vogla në dy raundet. 

• Të sigurojë ofrimin e kafes, ujit, çajit dhe drekës për pjesëmarrësit në qelizë 
në oraret e pushimit sipas programit të PRSH2. 

• Të nxisë audiencën në qelizë që të jenë aktive dhe kontribuuese duke 
bërë pyetje, ndarë shqetësime, nevoja dhe përvoja, në mënyrë të unifikuar 
nëpërmjet koordinatorit të qelizës. 

• Të regjistrojë të gjithë pjesëmarrësit dhe të raportojë listë-prezencën e tyre 
në ANRD.
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• Të promovojë PRSH 2 dhe të vendosë elementët e vizibilitetit të PRSH 2 
sipas udhëzimeve

 → Garantimi i sigurisë anti-COVID nga ana e Kordinatorëve të Qelizave 
Komunitare Lokale për Pjesmarrjen Virtuale në PRSH2 

Të gjithë koordinatorët do t’i nënshtrohen një trajnimi të shkurtër të 
përbashkët online, të organizuar nga organizatorët e PRSH2, në lidhje me 
menaxhimin e situatës së kushteve të sigurisë anti-COVID19. Gjatë trajnimit do 
t’ju shpjegohen me hollësi përgjegjësitë për garantimin e sigurisë anti-COVID19 
në lidhje me sigurimin e distancave, numrit maksimal të pjesëmarrësve në 
ambientet e brendshme të qelizave dhe mbajtja e maskave. Këto rregulla 
sigurie për asnjë lloj arsyeje nuk duhen të shkelen. Në rastet kur ka prani 
të shtuar përtej normave të pjesëmarrësve, përveç garantimit të masave të 
përmendura më sipër: 

• Koordinatori duhet të marrë masa jo vetëm për të pajisur personalisht 
pjesëmarrësit me maska dhe dezinfektues por edhe që në asnjë çast të mos 
paraqitet edhe vetë pa mjete mbrojtëse. 

• Koordinatori duhet të sigurojë praninë brenda qelizës maksimalisht të 10 
personave duke u kujdesur personalisht për zëvendësimin e personave që 
janë prej kohësh të pranishëm brenda, me personat e ardhur rishtas. 

• Ky proces do të bazohet në mirëkuptimin e dyanshëm dhe në rast mungese 
mirëkuptimi, personat e sapoardhur nuk do të lejohen të qëndrojnë në 
ambientet ku tejkalohet numri maksimal i të pranishmëve. 

• Koordinatori në përputhje me programin e eventit do të përpiqet t’u 
garantojë të gjithë të interesuarve pjesëmarrjen, por do të konsiderojë dhe 
mbajë si parësore çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes anti-COVID 19.

 → Kohëzgjatja: 

Qeliza për pjesëmarrjen virtuale do të qëndrojë e hapur dhe do mirëpresë 
pjesëmarrësit përgjatë datave 4-5 mars 2021, nga ora 09:00 – 16:00 (dita I) dhe 
nga ora 09:00 – 13:00 (dita II). 
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Organizatat anëtare të ANRD 


