
Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit ˝Siguria për Qeniet Njerëzore dhe 

Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor˝, mbështetur nga 

Komisioni Europian 

Zhvilluar në bashkëpunim me Grupin 484, Aleancën Qytetare (Mali i Zi), Shoqatën e Juristëve të 

Rinj Maqedonas, Vasa Prava (E drejta jote) Bosnje dhe Hercegovinë, Qendrën e Beogradit për të 

Drejtat e Njeriut, Programin për të Drejtat Civile në Kosovë dhe Këshillin Danez për Refugjatët 

 

Organizata zbatuese e nëngrantit: Albanian Initiative for Development 

Zona e zbatimit: Tiranë 

Periudha e zbatimit: Gusht 2021-Janar 2022 

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit është ofrimi i asistencës teknike e institucioneve shtetërore në 

përmirësimin e politikave kundër migracionit të paligjshëm përmes hartimit të Raportit 

Studimor. 

Objektivat specifikë të projektit janë: 

1. Përcjellja e propozimeve për rishikimin e kuadrit ligjor dhe strategjik në fushën e 

migracionit të parregullt  

2. Përcjellja e propozimeve për përafrimin e dokumentave të punës si psh.manuale, udhëzues 

etj.  sipas standarteve dhe kritereve të BE; 

3. Përcjellja e propozimeve për zbatimin më të mirë të kuadrit ligjor, strategjik, përmes 

ndryshimeve të aspektit institucional dhe administrativ; 

4. Përcjellja e propozimeve për nevojën e forcimit të reagimit ndaj fenomenit të 

kontrabandimit të migrantëve nga Shqipëria  kryesisht drejt  vendeve të Bashkimit 

Evropian 

Projekti konsiston në hartimin e një Raporti Studimi që do të shqyrtojë lidhjen e trafikimit njerëzor 

dhe migracionit për të diferencuar mes tyre dhe për të treguar politikat e institucioneve në lidhje 

më këto çështje. 

Rezultatet konkrete të cilat synohet të arrihen nëpërmjet raportit janë: 

a) 4 propozime për përmirësim të kuadrit ligjor 

b) 2 propozime për ndryshim të strukturave organizative 

c) 30 punonjës të strukturave të posaçme të mirëinformuar për praktikat më të fundit dhe të 

suksesshme europiane 

d) 15 të intervistuar nga institucionet shtetërore që merren me çështje të migracionit të 

paligjshëm dhe kontrabandimit të migrantëve 


