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Ngjarje

Një format i ri aktivitetesh dhe 
diskutimesh u ofrohet këtë vit 
anëtarëve të rrjetit alumni të 
shkollës. organizimi i ciklit të 

debateve të alumnëve, një takim pe-
riodik përmujor, synon që të nxisë një 
frymë diskutimesh konstruktive mbi 
temat e aktualitetit politik dhe sho-
qëror të vendit. duke sjellë çdo muaj 
në këto tryeza debati vendimmarrës të 
rëndësishëm dhe hartues të politikave 
publike, mundohet të krijohet terreni i 
duhur për bashkëpunimin dhe trans-
metimin e ndërsjelltë të ideve të reja. 
Nga njëra anë, alumnët pjesëmarrës të 
këtyre takimeve do të kenë mundësinë 
të sjellin idetë dhe sugjerimet e tyre për 
hartuesit e politikave të rëndësishme, 
por njëkohësisht, edhe vetë ata do të 
shërbejnë si përçues nga lart-poshtë 
të këtyre ideve tek shtresat e tjera të 
shoqërisë. Në këtë mënyrë, rrjeti alumni 
bëhet një promotor i mëtejshëm i zbati-
mit të reformave të rëndësishme inte-
gruese, të cilat kërkojnë mbi të gjitha 
edhe informimin dhe ndërgjegjësimin e 
publikut të gjerë për të patur suksesin 
e pritshëm.

Organizimi i debateve
ky organizim i ri do të nisë gjatë vitit 
2015 me një kalendar të përcaktuar 
mbi disa reforma dhe tema të rëndë-
sishme me të cilat përballet vendi. 
Është planifikuar që takimet të orga-
nizohen fillimisht me një periodicitet 
njëmujor, përgjatë të enjtes së fundit 
të muajit, në formatin e një takimi në 
rregullat e “Chatham house”. ky rregull 
përcakton se pjesëmarrësit janë të lirë 
të përdorin informacionet e marra gjatë 
diskutimeve, por duke mos bërë pub-

debati i parë, Prill – reforma në 
drejtësi 
Diskutim mbi projektin e reformimit 
të sistemit të drejtësisë. Cila është 
situata dhe sugjerimet e deritanishme 
të profesionistëve për komisionin e 
posaçëm parlamentar.

debati i dytë, maj - Luftëtarët 
shqiptarë të iSiS 
Përse luftojnë shqiptarët nën flamurin 
e ISIS ? Rreziku i ekstremizmit fetar 
dhe masat e marra për të penguar 
rekrutimet e mëtejshme.     

debati i tretë, maj - Hapja e dos-
jeve dhe lustracioni 

debatet e parashikuara për vitin 2015
A duhen bërë publike dosjet e bash-
këpunëtorëve të Sigurimit dhe a duhet 
shoqëruar ky proces me masa shtrën-
guese ndaj tyre për përfshirjen në admin-
istratë dhe strukturat gjyqësore ? 

debati i katërt, Qershor – zgjedhjet 
vendore - Programet e kandidatëve 
Çfarë premtojnë kandidatët për proble-
met kryesore të zhvillimit të Tiranës dhe 
disa prej qyteteve kryesore? Zbërthimi i 
programeve dhe premtimeve të tyre për 
të kuptuar më mirë se ç’përfaqësojnë.

debati i pestë, Korrik – turizmi dhe 
perspektivat e zhvillimit
Turizmi, si paraqitet situata e infrastruk-
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like identitetin dhe lidhjen politike të 
autorit. Çdo debat, parashikohet që të 
ketë dy-tre të ftuar nga vendimmarrës 
të rëndësishëm si dhe një moderator, i 
cili do të përgatisë dhe prezantojë një 
përmbledhje të shkurtër të temës për të 
cilën do të diskutohet. Në përfundim të 
takimit, diskutimet dhe idetë e hedhura 
do të shërbejnë për të botuar një artikull 

të shkurtër në një prej të përditshmeve 
kryesore të vendit. Nëpërmjet këtij pub-
likimi synohet transmetimi i ideve dhe 
sugjerimeve tek grupet e ndryshme të 
interesit dhe publiku i gjerë. 

tematiKat e debatit 
organizimi dhe mbështetja financiare 
e këtyre takimeve do të bëhet e mun-



Përgatit brezin e ri të liderëve 3

Takimi i dytë vjetor i alumnëve të 
“Shkollës Shqiptare të Studimeve Poli-
tike” u organizua më 26 Dhjetor 2014, 
në një atmosferë festive në mjediset 
e hotel “Tirana International”.  mbi 80 
ish-pjesëmarrës të këtij programi të 
viteve 2007 - 2014, si dhe lektorë dhe 
miq të tjerë të shkollës, u mblodhën 
së bashku në këtë fundvit me dëshirën 
për të gjeneruar ide të reja nga rrjeti i 
alumnëve.
Z. erjon Tase, drejtori ekzekutiv i “Akade-
misë së Studimeve Politike”, organizatës 
që zbaton programin e shkollës politike, 
analizoi ecurinë përgjatë vitit 2014 si dhe 
prezantoi inisiativat e reja për të fuqizuar 
më tej rrjetin alumni. 
Z. ledio braho, si një nga pjesëmarrësit 
në Akademinë Rajonale për Demokraci, e 
organizuar nga ASP dhe shkollat e tjera 
të rajonit, ndau eksperiencën e tij në an-
gazhimin në këtë program. Një moment 
i veçantë i ceremonisë ishte dhe pranimi 
në këtë familje të madhe të alumnëve i 
pjesëmarrësve të gjeneratës 2014, brezit 
që përfundoi programin njëvjecar dhe do 
të certifikohet së shpejti. Vazhdimi i ak-
tivitetit në formën e një koktejli shërbeu 
si një mundësi e mirë për alumnit e tetë 
gjeneratave të ndryshme për t’u njohur 
më mirë dhe shkëmbyer kontaktet e 
tyre.

debatet e parashikuara për vitin 2015
turës pritëse dhe hotelerisë në qytetet 
bregdetare. Çmimet dhe  promocioni 
nga organet qendrore dhe ato vendore. 
Vlerësime dhe sugjerime.

debati i gjashtë, Shtator - Prioritetet 
e zhvillimit ekonomik afatgjatë 
Shanset e ekonomisë shqiptare për të 
qenë konkurruese përballë një bote 
gjithnjë e më globale. Cili do të jetë mod-
eli ekonomik ku mund të mbështetet 
zhvillimin afatgjatë?

debati i shtatë, tetor – axhenda e 
integrimit evropian
ecuria përgjatë vitit 2015 e vendit tonë 
në zbatimin e prioriteteve drejt integrimit 
evropian. Diskutim mbi fazat e pritshme 

të reformave që duhen ndërmarrë. 

debati i tetë, nëntor – administrata 
vendore pas zgjedhjeve
Zbatimi i statusit të nëpunësit civil 
për administratën vendore. Verifikimi 
i problematikës dhe sugjerimet për të 
mos patur ndryshime të administratës 
lokale në bashkitë ku ka rotacion të 
drejtuesve.

debati i nëntë, dhjetor – Korrup-
sioni 
Vëzhgim mbi rastet e korrupsionit 
të denoncuara dhe ecuria e tyre në 
shkallët e gjyqësorit. Vlerësime dhe 
sugjerimet e nevojshme për luftën ndaj 
korrupsionit.
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dur nëpërmjet Akademisë së Studimeve 
Politike si struktura përgjegjëse për 
zbatimin e programit të shkollës. të 
gjithë alumnët janë të mirëpritur për 
t’u bërë pjesë e debateve, jo vetëm si 
pjesëmarrës, por edhe panelistë opo-
nentë apo moderatorë të debatit. kush-
do që dëshiron të nxisë diskutimin dhe 
të sjellë idetë dhe sugjerimet e tij për 

vendimmarrësit, do të ketë mundësinë 
që të bëjë të dëgjohet zëri i tij tek të ftu-
arit në panel si dhe tek kolegët e tjerë të 
rrjetit alumni. ASP ka skicuar një kalen-
dar paraprak të takimeve, i cili mund të 
ndryshohet pas propozimeve që mund 
të vijnë nga vetë alumnët, por edhe në 
përgjigje të aktualitetit dhe zhvillimeve 
të mundshme.
   

Gjeneratat 2007-2014

takimi i ii vjetor 
i rrjetit alumni

Fotot nga takimi i dytë 
vjetor i rrjetit alumni

Foto e kopertinës nga  inisiativa pub-
like e organizuar nga pjesëmarrësit 
e Shkollës me temë “Sistemi i luftës 
ndaj korrupsionit në dogana”



Përgatit brezin e ri të liderëve4

Seminari nderkombetar

Seminari i parë i alumnëve të 
shkollave të studimeve politike 
u zhvillua në Strasburg në datat 

19 – 20 qershor 2014. ky ishte eventi i 
parë i këtyre përmasave, i cili mblodhi së 
bashku mbi 40 alumnë nga 21 shkolla, 
që veprojnë nën ombrellën e këshillit të 
evropës në tre kontinente të ndryshme. 
Tematika e seminarit u fokusua tek 
diskutimi i ideve që mund të ndihmojnë 
në shfrytëzimin e potencialit të të rinjve 
për të ndërtuar evropën e së adhdhmes, 
temë kjo e lidhur edhe me diskutimet 
e pritshme në forumin botëror të 
Demokracisë, i organizuar nga datat 3-5 
nëntor 2014.
Për të përcaktuar përfaqësuesit e rrjetit 
alumni, të cilët do të merrnin pjesë në 
këtë seminar, Akademia e Studimeve 
Politike ftoi 15 anëtarë të rrjetit (krye-
sisht ata që kishin një eksperiencë 
profesionale dhe angazhim me të rinjtë) 
për të shkruar një abstrakt me idetë e 
tyre mbi këto dy nëntema:
• Margjinalizimi i gjeneratave të sotme 
të të rinjve: A është thyer pakti mes 
gjeneratave? 
• A mund të sjellin të rinjtë një set të 
përbashkët vlerash për të ardhmen?
bazuar mbi këto punime, por dhe  
kriterit të balancimit të përfaqësuesve 
të karrierave, angazhimimeve dhe gjinive 
të ndryshme, u përzgjodhën për të qënë 
pjesë e këtij seminari ndërkombëtar 
alumnët edlira Gjoni, Altin hoti dhe elira 
Çanga. 
më poshtë po publikojmë esetë e tyre 
mbi angazhimin e të rinjve për të ndërtu-
ar evropën e së ardhmes. Seminari i 
dytë i alumnëve në Strasburg pritet të 
mbahet sërish në qershorin e ardhshëm. 

ka një potencial të madh te të rinjtë e 
sotëm në të gjithë europën, të re dhe 
të vjetër. Po për fat të keq, të rinjtë 
përballen me kaq shumë vështirësi sa 
i përket arsimimit, punësimit si dhe 
mundësive që kanë për të ecur përpara 
në karrierë. Në një kohë krize ekonomike 
dhe financiare, këto vështirësi shtohen. 
Si një shembull personal që e vë theksin 
te këto vështirësi, mund të përmend 
faktin se në klasën time të masterit për 
Studime europiane, vetëm tre në pesë 
profesionistë të rinj që kanë studiuar 
drejtësi, ekonomi apo media; punojnë ak-
tualisht në fushat e tyre të ekspertizës. 
kjo e redukton ndjeshëm mundësinë për 
të kontribuar me përvojën e tyre. Nëse 
kapacitetet e tyre do të mbështeten, 
nxiten dhe zhvillohen më tej, ky do të 
ishte një kontribut për të ardhmen e tyre, 
por edhe për angazhimin e mëtejshëm 
në shoqërinë civile dhe opinionin publik. 
Të rinjtë ndodhen tashmë në udhëkryq 
sa i përket pjesëmarrjes në jetën sociale, 
në Shqipëri dhe gjetkë. kur strukturat 
sociale dobësohen, kjo ndihet mjaft nga 
të rinjtë; ata bëhen më të brishtë dhe të 
varur. Ndjesia e përgjegjësisë kolektive 
të të rinjve përkundrejt shoqërisë është 
shumë e rëndësishme dhe zhvillimi i 

“të rinjtë, qytetarë aktivë apo të lënë pas dore?”

të angazhuar për të ndërtuar 
evropën  e së ardhmes

kësaj ndjesie është i domosdoshëm për 
paqen sociale. Sondazhet e fundit kanë 
treguar se mes të rinjve shqiptare ka një 
ndjesi dorëzimi përballë klasës politike 
që jo se e pengon, por e shpërfill men-
dimin e tyre kritik lidhur me zhvillimin e 
komuniteteve. 
qytetarët e rinj janë të vetëdijshëm për 
faktin se ata janë pak të informuar apo 
të përfshirë në jetën publike lokale. kjo e 
kthen në një sfidë qytetarinë aktive për 
të rinjtë shqiptarë. kjo lloj qytetarie përf-
shin tre lloje të drejtash; civile, politike 
dhe sociale. Të drejtat sociale, mes të 
tjerash, përfshijnë edhe standardet min-
imale të sigurisë financiare që mundëso-
jnë shtetasit të permbushin të drejtat 
e tyre politike dhe civile. Ndaj, puna e 
paguar dhe/ose burimet e të ardhurava 
janë thelbësore në këtë tranzicion të të 
rinjve drejt qytetarisë aktive. 
Arsimim më i mirë, trajnim, mundësi 
punësimi, nxitje e angazhimit në debatet 
qytetare dhe mundësi për të ndikuar 
opinionin publik; a është kjo zgjidhja? 
mundet të mos jetë e mjaftueshme dhe 
përfundimtare, por për momentin është 
forma më efektive për të kontribuar për 
një rini që merr pjesë aktivisht në vendi-
met qytetare për të ardhmen.

 Elira Çanga  
eksperte e medias pranë oSbe
(Alumni 2009)
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I ri, i arsimuar mirë, aktiv, energjik, 
plot ide, i angazhuar për të ndryshuar 
shoqërinë ? je i gatshëm për të dhënë 
kontributin tënd? mundesh, por jo në 
ballkan. jo në Shqipëri. Detyra jote më 
e rëndësishme si anëtar i një partie 
politike do të jetë të marrësh pjesë në 
mitingje, të valëvisësh flamujtë apo edhe 
të sigurohesh të sjellësh sa më shumë 
familjarë në mitingje. Ndërkohë, ti je 
diplomuar në shkollat më të njohura 
të botës dhe je kthyer në Shqipëri për 
shkak se dëshiron të kontribuosh për një 
të ardhme më të mirë. 
Problemi i vetëm është se liderët e vjetër 
të partive politike ndjehen të kënaqur në 
sistemin e tyre paternalist dhe oligarkik. 
energjia dhe optimizmi yt është një 
“kërcënim” për shkollën e vjetër të për-
jetshme të pushtet-ndarësve, prandaj, ti 
dhe pjesa tjetër e shoqërisë je i privuar 
nga këto vlera “shqetësuese” për klasën 
politike ekzistuese. kjo është ajo që kam 
vërejtur si gazetare, por edhe pas an-
gazhimit personal politik, ashtu si qindra 
të rinj të etur për t’u bashkuar dhe për të 

Tensioni midis brezave është po aq i 
vjetër sa njerëzimi. megjithatë, vitet e 
fundit kjo përplasje mes brezash është 
rritur ndjeshëm. Dinamizmi i rinisë, 
mundësitë për të patur më shumë 
njohuri dhe qasja në botën e informa-
cionit, krijojnë natyrshëm përballjen mes 
pozicionit që rinia ka në një shoqëri për 
shkak të mungesës së eksperiencës 
jetësore dhe profesionale dhe mundësisë 
së saj për të kontribuar në zhvillimin 
shoqëror të vendit. ky tension i krijuar 
mes të rinjve që dëshirojnë të marrin 
përgjegjësi të mëtejshme dhe brezit më 
të madh, i cili nuk ka besimin e duhur tek 
ata, krijon idenë e një rinie të frustruar 
dhe indiferente ndaj zhvillimeve të ven-
dit. Në shoqëritë tona post-komuniste, 
përplasja mes brezave është edhe më 
e theksuar për shkak të vlerave morale 
dhe ideologjive me të cilat janë rritur 
gjeneratat e mëparshme. 
Zgjidhjen e kësaj situate e shikoj tek 
krijimi i disa vlerave të përbashkëta të 
të rinjve nëpërmjet edukimit në bankat 
e shkollës dhe universitete, duke krijuar 
një gjeneratë kritike dhe të angazhuar 
qytetare ndaj fenomeneve negative të 
shoqërisë sonë. universitetet, si qendra 
të diturisë, kanë një rol të rëndësishëm 
për përfshirjen e të rinjve dhe amortizim-
it të konfliktit midis brezave Nëpërmjet 
këtij aktivizimi të vazhdueshëm, rinia do 
të jetë e aftë që të sigurojë vendin e saj 
në shoqëri, por edhe të përballojë sfidat 
e së ardhmes. 

“të rinj të angazhuar 
mund të fitojnë 
përballjen e brezave”

 Edlira gjoni  
koordinatore e projektit eu-
CARDS VeT twinning / Gazetare
(Alumni 2008)

 altin hoti  
Zv.rektor i universitetit luarasi
(Alumni 2012)

“koha për t’u përballur me elitën e vjetër”
kontribuar me idetë e tyre në hartimin e 
programeve dhe strategjive të ndërhyrjes 
në të gjithë sektorët. 
Përjashtimi i të rinjve nga proceset poli-
tike, përbën një rrezik për perspektivën 
e duhur afatgjatë të zhvillimit të vendit, 
shtysën e ndryshimit dhe shpërndarjen e 
drejtë të burimeve ndërmjet gjeneratave. 
Pengesat janë komplekse dhe sfidat janë 
të vështira, duke filluar nga rindërtimi i 
vetëbesimit në demokraci dhe reformimi 
i institucioneve, të cilat mund të hapin 
dyert për kontributin e të rinjve.
Partitë politike dhe qeveria duhet t’i 
shohin të rinjtë si partnerë në hartimin e 
zgjidhjeve për problemet e përbashkëta. 
Rinia nuk është një rrezik, një problem 
apo një konkurrencë ndaj politikës së 
vjetër. Ajo duhet të vlerësohet si aktor 
social me aftësitë dhe kapacitetet për të 
sjellë zgjidhje konstruktive për problemet 
e vendit. është koha për politikëbërësit 
dhe qeveritë për të ftuar të rinjtë në 
diskutimet e politikave të rëndësishme 
dhe t’i bëjnë ata pjesë aktive e proceseve 
vendimmarrëse.
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akademia e Studimeve Politike orga-
nizoi në datat 22-23 Nëntor 2014 
në Pogradec, kursin e parë kom-

bëtar për alumnët e saj me temë “Proçesi 
i negocimit për integrimin në bashkimit 
evropian”. Pas marrjes së statutit të vendit 
kandidat, procesi i integrimit të Shqipërisë 
në bashkimin evropian ka kaluar në një 
fazë të re, atë të negocimit të kapitujve 
të anëtarësimit. Përgatitja e duhur dhe 
eksperienca e punonjësve të administratës 
shqiptare do të ndikojë drejtpërdrejtë në 
ecurinë e këtij procesi mjaft të rëndë-
sishëm për vendin tonë. Në këtë optikë 
u mendua që të zhvillohet edhe ky kurs 
dy ditor informimi, në bashkëpunim të 
ngushtë me Shkollën Shqiptare të Admin-
istratës Publike. 
Të ftuar në këtë trajnim ishin alumni, të 
cilët janë aktualisht pjesë e administratës 
publike, por njëkohësisht edhe përfaqë-
sues të ministrive dhe institucioneve të 
tjera qendrore, të cilët do të caktohen në 
muajt e ardhshëm në strukturat negocia-
tore shqiptare. 
Tematikat e kursit u trajtuan nga zv.min-
istri i Integrimit z. Gentian elezi; drejtori i 
ASPA z. fatmir Demneri; zv.shefja e Dre-
jtorisë Politike të Delegacionit të be-së në 
Tiranë, znj. Plamena halacheva; anëtarja e 
zyrës së shefit të negociatave kroaci-be, 
znj. Dubravka kobas lucic; diplomati 
francez z. hubert Petit dhe z.Alban bala, 
ekspert i marrëdhënieve publike dhe 
negocimit. 
Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësve 
iu dorëzua një certifikatë për pjesëmar-
rjen dhe angazhimin në këtë trajnim të 
rëndësishëm, e lëshuar në bashkëpunim 
me Shkollën Shqiptare të Administratës 
Publike. Një format i ngjashëm trajnimi për 
alumnët synohet që të zhvillohet edhe në 
vitin 2015. 

Ngjarje

Rrjeti i alumnëve të shkollës iu bashkua thir-
rjes për solidaritet ndaj zonave të përmbytura 
në jug të vendit në fillim të muajit shkurt 
2015. Në vijim të inisiativës të ndërmarrë nga 
vetë antarët e këtij rrjeti, ASP  u angazhua 
për të shtrirë më tej këtë kërkesë për kon-
tribute dhe për të kooordinuar dorëzimin e 
ndihmave. Vetëm gjatë një dite për mbled-
hjen e kontributeve të alumnëve, u arrit që 
të sigurohej një shumë prej 54 mijë lekësh, 
e cila në respekt të nevojave të Shtabit 
të emergjencës, u vendos që të përdorej 
për blerjen e 100 dëngjeve me jonxhe si 
ushqim për bagëtitë e zonave të përmbytura. 
komisioni i alumnëve, falë edhe ndihmës 
dhe koordinimit të shpejtë të alumnit florjan 
mucaj, njëherazi nënkryetar i bashkisë fier, 
dorëzoi zyrtarisht ndihmën pranë Prefektit të 
fierit dhe kreut të Shtabit të emergjencave 
të këtij qarku. Prefekti falenderoi rrjetin 

Programi i vitit të dytë të 
Akademisë Rajonale për 
Demokraci (RAD), me temë 
“Të drejtat e njeriut dhe 
minoriteteve në ballkan” 
ishte një tjetër mundësi për 
angazhimin e alumnëve të 
shkollës në sferën rajonale. 
ky angazhim i përbashkët 
i shtatë shkollave politike 
është një nga evenimentet 
më të rëndësishme rajon-
alë, e cila mbledh së bashku 
çdo vit 50 udhëheqës të rinj 
nga Shqipëria, bosnje-her-
cegovina, kroacia, kosova, 
maqedonia, mali i Zi dhe 
Serbia. 
Në përfundim të ciklit prej 
katër seminaresh të vitit 
2014 patën mundësinë 

të certifikoheshin nga kjo 
Akademi tre alumnë, më 
konkretisht edlira Nasi, le-
dio braho dhe Rezart Xhelo. 
Gjithashtu, alumna edlira 
Gjoni, ishte një tjetër kon-
tribut i shtuar i programit 
në rolin e panelistes dhe 
moderatores në disa prej 
seminareve të këtij cikli. 
Angazhimi i tyre në disku-
time dhe punë në grup, u 
vlerësua nga organizatorët 
e programit rajonal. Ndër-
kohë, në gjeneratën e vitit 
të tretë të RAD, nën temën 
e ‘Ndërtimi i institucioneve 
demokratike”, janë përzg-
jedhur për të marrë pjesë 
alumnët kjodjan Seferaj dhe 
endri mykaj.  

Programi financohet nga 
bashkimi evropian dhe fondi 
“balkan Trust for Democra-
cy”. Rrjeti i shtatë shkollave 
politike të këshillit të ev-
ropës në rajonin e ballkanit 
siguron zbatimin e pro-
jektit në nivel vendor dhe 
koordinon bashkëpunimin 
rajonal. ky program do të 
vazhdojë të kontribuojë për 
ndërtimin e një gjenerate 
të re udhëheqësish, të cilët 
do të kapërcejnë barrierat 
historike që ekzistojnë në 
ballkan. 
Për më tepër detaje mbi 
programin dhe pjesëmar-
rësit, ju lutem të konsul-
toheni me faqen zyrtare të 
programit: www.radwb.eu

trajnim për negociatat me 
be-në,  një mundësi e re 
certifikimi për alumnët 

Rrjeti alumni i shkollës solidaritet për zonat e përmbytura

alumni të shkollës dhe shprehu kërkesën për 
vazhdimin e ndihmave pasi zonat e përmby-
tura do të vuajnë gjatë pasojat. 
Një falenderim i veçantë shkon për kon-
tribuesit: Anisa Xhafa, lulzim omuri, Pranvera 
myrselaj, florjan muçaj endri mykaj, Vjollca 
Dako, magi Apostoli, Rikelda balliu, juliana 
Cici, Amela juka, Sofjan jaupaj, fabian Zhilla, 
erlis Shahu, Admir malaj, erton Graceni, 
Dorina Puto,

alumnët në akademinë Rajonale për demokraci
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Vlerësimet e disa prej alumnëve për programin e shkollës
Çfarë ka qënë për ju Shkolla e Studimeve Politike ? 

Alumni në fokus

“Të jesh pjesë e një grupi individësh të fushave 
të ndryshme e të shkëmbesh ide dhe men-
dime për të tashmen e të ardhmen e shoqërisë 
shqiptare, e cilësoj si një eksperiencë unike. 
Pjesëmarrja në Shkollën Politike më ka mundë-
suar të njoh kolegë energjikë e të dedikuar në 
profesionet e tyre dhe kjo ka farkëtuar te unë 
mendimin që organizime të tilla janë ajo çka 
i duhet të gjithë brezave pjesë aktive ose jo e 
politikëbërjes në Shqipëri.”

 OLS LAFE  
Drejtor i kabinetit pranë 
Presidentit të Republikës

“Pjesëmarrja në programin e shkollës ka qenë 
teper interesante si nga tematikat e trajtu-
ara ashtu dhe nga larmia e përfaqësimit të 
liderëve nga fusha të ndryshme. Koncepti i 
lidershipit, punës në grup dhe mirëfunksionimi 
i  institucioneve publike, u ofruan tek ne me 
një qasje vërtetë europiane. Vlen të përmendet 
nga kjo eksperiencë akademike mënyra konk-
rete e njohjes të institucioneve të rëndësishme 
evropiane.”

 GErtA MEtA
Drejtore ekzekutive, Shoqata për kulturë 
Demokratike, koalicioni i Vëzhguesve Vendorë

“Pjesëmarrja në programin e shkollës ishte një ndër 
eksperiencat më të bukura. Falë saj u njoha me të 
rinj të tjerë plot energji, të cilët punonin me përku-
shtim në  pozicione të  ndryshme, me dëshirën e 
madhe për ndërtimin e Shqipërise evropiane. Nd-
jehem krenar për dhënien e kësaj mundësie për të 
qenë pjesë e një rrjeti kaq të madh ekspertësh dhe  
politikëbërësish të rinj.”

 LuLziM OMuri  
këshilltar i zgjedhur pranë 
minibashkisë nr. 2 Tiranë



Përgatit brezin e ri të liderëve8

Alumni në fokus

“Krahas mundësisë për të përftuar dije në 
lëmin e politikës moderne, Shkolla e Studi-
meve Politike, përmes shkëmbimit të ideve me 
bashkëstudentë dhe ligjërues nga një mori 
fushash dhe pikëpamjesh, është një kalitje për 
një mendje të hapur dhe kureshtare. Po ashtu, 
është një portë tek një rrjet miqsh dhe bash-
këpunuesish për sot dhe nesër.”

“Kjo shkollë është një hap shumë i rëndësishëm 
në karrierën time. Përmes saj përfitova koncepte 
dhe këndvështrimin e duhur në nivel profesional 
mbi politikëbërjen në funksion të zhvillimit dhe 
integrimit të shoqërisë sonë, këndvështrim, i cili 
shpesh mungon në realitetin politik shqiptar. 
Kontributi i kësaj shkolle është i domosdoshëm 
në krijimin e një lidershipi të ri politik dhe në 
funksion të së ardhmes evropiane të Shqipërisë.”

 SOKOL BEGA  
Ish-këshilltar politik vendas, Prezenca e oSbe-së në 
Shqipëri / monitorues, misioni i Posaçëm monitorues i 
oSbe-së në ukrainë

 JuLiAnA cici  
Zv.komisionere pranë  
“Avokatit të Popullit”

“Duke gjykuar nga njohuritë e përfituara, mund 
të them pa frikë se sot e kuptoj më mirë realitetin 
politik në Shqipëri, rajon e më gjerë dhe e njoh më 
mirë vetveten. Kjo më ka bërë të kuptoj ndrojtjen, të 
cilën tashmë mund ta shndërroj në avantazh për të 
kapërcyer kufijtë. Shkëmbimi i përvojave dhe njohja 
nga afër me kolegë, të cilët jam i sigurt se do t’i 
shërbejnë për të mirë të ardhmes së vendit, ishin për 
mua një vlerë shtesë e marrë në këtë cikël studimor.”

 FLOrJAn MuçAJ  
Nënkryetar i bashkisë fier
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“Shkolla Politike është një “Pemë Suksesi”, fry-
tet e së cilës ndër vite janë vjelë nga elita e me-
naxhmentit të politikës, biznesit dhe shoqërisë 
civile. Në një Shqipëri që progreson ngadalë 
drejt familjes evropiane, Shkolla Politike ia 
ka dalë të mbjellë kulturën evropiane në çdo 
institucion ku ajo përfaqësohet.”

 ErLiS HErEni   
këshilltar ligjor pranë 
ministrit të brendshëm

“Takimet dhe debatet në shkollën politike kanë 
qenë mënyra më e mirë për të diskutuar mbi 
pikëpamjet, idetë dhe mendimet tona. Një 
gjimanstikë e mendjes, e cila do të më mungo-
jë tashmë. Ekspertët e zgjedhur dhe mënyra e 
organizimit të takimeve ishte ndër më të mirat, 
që personalisht kam përjetuar. Vlerësimet më 
të mira për një shkollë, që sot ka mirëfill stadin 
e një akademie të mendimit politik.”

“Të bëhesh pjesë e shkollës do të thotë të jesh 
pjesë e një rrjeti të gjerë profesionistësh, që 
duan të sjellin ndryshim në Shqipëri duke 
thelluar njohuritë e tyre dhe kuptueshmërinë e 
mënyrës se si politika duhet të vihet në funk-
sion të zhvillimit të shoqërisë. Këto njohuri, 
të përcjella përmes lektorëve të zgjedhur me 
kujdes, ndikojnë në rritjen profesionale dhe në 
ushtrimin më të mirë të funksioneve drejtuese 
në administratë, biznes, etj.”

 DritAn çEKAni  
Nëndrejtor i Përgjithshëm 
i Doganave 

 ELvAnA zHEzHA  
Drejtore ekzekutive e qendrës ballkanike 
për bashkëpunim dhe Zhvillim
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“Nuk ka rëndësi sa i talentuar je, sepse një ditë 
talenti yt do të lërë në baltë në qoftë se nuk je 
i aftë. Kur vendosa të ndiqja këtë shkollë kisha 
si qëllim për t’i çuar në një tjeër nivel aftësitë 
e mia në politikëbërje dhe vendimmarrje. Sot 
jam krenar që kam qenë pjesë e këtij programi 
kaq prestigjioz, i cili ka ndryshuar vizionin tim 
mbi politikën dhe më dha mundësinë e njohjes 
me njerëz të mrekullueshëm.”

“Shkolla Politike ishte gjithnjë sfiduese duke na 
bërë të mendojmë në mënyrë analitike dhe kri-
tike mbi çështjet me interes publik dhe duke na 
mësuar të komunikojmë idete tona në mënyrë 
inteligjente. Kurset më nxitën të eksploroj më 
tej interesat e mia në qeverisje dhe politikëbër-
je. Shkolla më dha dije, kontakte profesionale, 
miq të mirë dhe mbi të gjitha mundësinë për të 
qënë pjesë e një rrjeti të gjerë alumni.”   

 KrESHniK tErnOvA  
Drejtor i Drejtorisë Rajonale 
të Shëndetësisë, fier

 EnDri MyKAJ  
këshilltar ligjor 
pranë kryeministrit

“Shkolla e Studimeve Politike po aq sa është 
një institucion elitar për ndërthurjen e botëk-
uptimeve politike në Shqipëri, është edhe 
një pikë takimi midis të ndryshmëve që kanë 
vullnetin për të udhëhequr në politikë dhe jo 
vetëm. Angazhimi në programet rajonale të 
shkollës, më ka dhënë një mundësi të mëte-
jshme për të kontribuar në kapërcimin e 
pengesave që ekzistojnë në rajonin tonë.”

 LEDiO BrAHO  
Partner menaxhues 
“b&k legal & Tax Consulting”

Alumni në fokus



Përgatit brezin e ri të liderëve 11

“Ndjekja e kësaj shkolle ishte një mundësi e 
artë për të kuptuar se si ta përdorim poten-
cialin tonë në praktikë. Përveçse një busull në 
të kuptuarit e politikës, pjesëmarrja na shër-
beu për të orientuar vetveten;  për të gjetur 
liderin që fshihet brenda nesh. Një përvojë e 
çmueshme, një përplotësuese e eksperiencës 
personale, besoj të gjithësecilit prej pjesëmar-
rësve.”

 KLEMEntinA cEnKOLLAri  
Gazetare e sektorit politik 
pranë televizionit “ora News”

“Shkolla me formatin e saj të veçantë 
ishte një eksperiencë unike. Njohuritë e 
vlefshme dhe miqtë e çmuar, që fitova 
prej saj, përbëjnë një burim frymëzimi, në 
funksion të vetëpërmirësimit dhe forcimit 
të atyre parimeve demokratike që shkolla 
promovon”

“Shkolla është tashmë një mekanizëm vital 
i proçesit politik. Ajo prezanton një dimen-
sion të ri të politikëbërjes përtej politikës dhe 
politikanëve. Një dimension ku marrëdhënia 
politike gërshetohet me atë personale e pro-
fesionale; aty ku debati politik mbështetet në 
kapacitetin  profesional, një qasje unike për t’u 
përqafuar nga  politikanët e rinj dhe me gjerë.”

 EvAriSt BEqiri 
kryetar i Degës juridike 
pranë Shërbimit Informativ kombëtar

 rEzArt XHELO  
ekspert i politikave dhe menaxhues 
programesh pranë uN Women Shqipëri
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Viti 2007
EMri Pozicioni *

z. alban tartari zëvendëskryeredaktor 
i televizionit Publik 
Shqiptar, tVSh

z. albert Faruku deputet

z. alfred gega deputet

z. andi Krroqi Kreu i Forumit rinor të 
Partisë demokristiane

z. arben haveri drejtor i nBg Bank në 
Shkodër

z. arben lagreta gazetar, gazeta tema

z. arben Porocani ass. lektor pranë  
Universitetit të tiranës

z. arben Shkodra Specialist pranë stafit të 
Kryeministrit

znj. arbëresha 
Mushani

Mësues

znj. ardiana Kasa Menaxhere Programi, 
organizata “World Vision”

z. artemon cukalla Kreu i Forumit rinor 
të Partisë aleanca 
demokratike

z. artur hasan-
belliu

deputet

z. artur Kopani drejtor i televizionit 
Publik Shqiptar, tVSh

znj. Blerina Balilaj Specialiste pranë institu-
tit demokratik Kombëtar 
- ndi

znj. Blerina tepelena Kreu i sektorit të moni-
torimit të strategjisë për 
komunitetin rom

znj. Elga Mitre Specialiste pranë 
ambasadës hollandeze 
në tiranë

znj. Elma tershana 
(Shehu)

drejtore e Programit 
për mbikëqyrjen e të 
drejtave të Fëmijëve 
(UnicEF)

z. Eltjon halimi Pedagog në Fakultetin e 
Shkencave, Universiteti 
i tiranës

z. Endri jorgoni Këshilltar,  Ministria 
e transportit, Punëve 
Publike dhe telekomu-
nikacionit

z. Erjon Meta analist pranë misionit 
policor icitaP

znj. Ersejla Murati gazetare, “Koha” tV

z. gramos Qendro Specialist në Ministria 
e transportit, Punëve 
Publike dhe telekomu-
nikacionit

znj. iva hyseni juriste, drejtoria e 
Studimeve, Publikimeve 
dhe informacionit në 
gjykatën e lartë

znj. Kimete Klenja Koordinatore pro-
gramesh pranë organiza-
tës UniFEM 

z. Kostandin 
Kazanxhi

jurist

z. ledion Kola assistent shërbimi ndaj 
klientit (aBa)

znj. lindita luzo Koordinator Projekti në 
PnUd

znj. Sidita gipali Konsulente lokale për 
Ministrinë e Shënde-
tësisë

z. teki Kurti Kryetari i Këshillit të 
Komunës Martanesh

Viti 2008
znj. arbana dibra drejtore ekzekutive e 

zyrës së oSBE-së në 
Shkodër

z. arben Vata Kryeredaktor, 
“ora news” tV

znj. Beslinda rrugia asistent avokate

z. Bledar Kurti lektor pranë  
Universitetit të tiranës

znj. Brasena Koka Koordinatore projekti 
pranë organizatës “World 
Vision”

znj. Brunilda Minarol-
li (Peci)

Specialist në departa-
mentin për marrëdhëniet 
ndërkombëtare, Ministria 
e jashtme

znj. Edlira gjoni Koordinatore projektit 
EU-cardS VEt twinning  / 
gazetare

znj. Edlira Mali drejtor Ekzekutiv e 
degës së kompanisë 
“ogilvy” në tiranë

znj. Edlira Papavan-
gjeli

Koordinatore Programi 
pranë organizatës 
Komiteti i helsinkit

znj. Elda zotaj asistente administrative 
në Universitetin e tiranës

z. Elson thana oficer i Policisë gjy-
qësore

znj. Elvana zhezha Shef i Kabinetit në 
Ministrinë e Punëve të 
jashtme

znj. Eralda cani 
Methasani

lektore në Fakultetin e 
drejtësisë, Universiteti i 
tiranës

z. Erion avllazagai lektor në Universitetin e 
Elbasanit

z. Erjon tase analist Politik në “gazeta 
Shqiptare”

z. Erlis cela gazetar në gazetën 
“Standard”

z. ErVin Kara-
MUco

zëvendëskomisioner 
pranë “avokatit të 
Popullit”

znj. EViS Fico Shef  i Sektorit për 
Emigrimin në Shërbimin 
Kombëtar të Punësimit 

z. Flir MoSho drejtor i Menaxhimit të 
investimeve Publike në 
Ministrinë e Financave

znj. gEntiana raMa-
dani

drejtore ekzekutive e 
organizatës “gratë për 
gratë”

z. gjErgji tanE drejtor i zyrës lokale të 
punësimit në Korçë

z. gjoK VUKSani deputet

znj. iViS nocKa Shef në Sektorin e 
Monitorimit, Ministria e 
Mbrojtjes

z. Klodian rjEPaj Koordinator Kombëtar 
në institutin e Shëndetit 
Publik

znj. Klodiana gjinaj Këshilltare për mediat 
pranë KESh 

z. Marin MEMa gazetar “top channel”

znj. MoniKa StaFa gazetare “top channel”

znj. nahlEl BEjlEri 
– Fico

inspektore në Shërbimin 
Social Shtetëror

z. olSi KaraPici drejtor i departamen-
tit të it në Këshillin e 
Ministrave

z. rEMzi aliaj drejtor rajonal i Shërbim-
it Social Shtetëror 

z. rEzart lahi drejtori i Përgjithshëm i 
“Shijak tV”

znj. SanijE FatKoja 
haXhihYSEni

Menaxhere dege e “op-
portunity albania”

Rrjeti Alumni 2007-2014
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znj. VilMa PrEMti drejtore në Ministrinë 
e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta

  

 Viti 2009 
z. adrian ShEga asistent avokat, Shërbi-

mi ligjor falas tiranë

znj. admira Poci Specialiste pranë institu-
tit goethe

znj. albana hana Specialiste në Ministrinë 
e integrimit

znj. ana XhEKa drejtore në Ministrinë 
e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta

znj. ardita ShEhaj Shef departamenti, au-
toriteti i Konkurencës

znj. Beti njUMa gazetare, “top channel” 

z. Blerim Kola Kryeredaktor, nesër tV

z. Edvin ShVarc drejtor i informacionit 
Publik dhe Protokollit 
pranë Presidentit të 
republikës

znj. Elira canga gazetare, “gazeta 
Shqiptare”

znj. Elsa toSKa 
(doBjani)

Këshilltare ligjore në 
gjykatën Kushtetuese

znj. Entela haMiti anëtare e Partisë 
Socialiste

znj. Erinda Shah anëtare e Partisë g99

z. Ermal gjinaj Kreu i departamentit të 
marrëdhënieve publike 
në Ministrinë e Ekono-
misë dhe Energjisë

z. Eugen Pepa Këshilltar ligjor në 
Parlamentin Shqiptar

z. genc hoXha Supervizor i Shërbimit të 
rrjetit, Vodafone albania

z. gentian iSlaMi drejtor i Planifikimit 
Urban, Bashkia Kuçovë

z. gentian Mano Menaxher i organizatës 
“World Vision”, librazhd

znj. gerta MEta drejtore Ekzekutive e 
Shoqërisë për Kulturë 
demokratike (ShKd)

z. hysni ahMEtaj Specialist në Ministrinë e 
integrimit

z. ilir toPi aktivist i Forumit rinor 
të Partisë demokratike

znj. ingrit PrizrEni Shtëpia Botuese “Media 
Print”

znj. liliana aliMEta Shef për kontratat 
dhe procedurat për 
donatorët, Ministria e 
Financave

znj. Mimoza KociU Këshilltare për median, 
zëdhënëse e zyrës së 
Presidentit të republikës

z. Plarent rUKa Këshilltar ligjor, Min-
istria e Shëndetësisë

znj. Plejada gUgaShi Menaxhere Programi për 
oloF Palm international 
center albania

z. redi BadUni Kreu i Sekretariatit të 
rinisë në Partinë repub-
likane

z. redi SKEndEraj gazetar, Koha tV

znj. rezarta godo Programi “Brain gain”, 
PnUd

znj. Sonila MEco gazetare, Klan tV

z. Urim BajraMi Kryeredaktor i gazetës 
“Shqip”

 

Viti 2010
z. afrim Kola Shef i Kontrollit ajror në 

Forcat ajrore Shqiptare

z. alban Fishka Specialist në inpektoria-
tin teknik Qendror

znj. aleksandra 
Bogdani

Kryeredaktore në “top 
news” tV

znj. anila Shqypi Koordinatore projekti, 
gtz albania

z. arber Kadia drejtor në drejtorinë 
rajonale të Kulturës 
Kombëtare në tiranë

z. Besjan Pesha Këshilltar i kryetarit, 
zëvendës-sekretar i 
Përgjithshëm i lSi

z. Bilbil Keraj Shef i kabinetit në Bash-
kinë Kukës

znj. Blerta gjermeni Kryeredaktore , ora 
news tV

z. dritan nushi zyra e Prokurorit, rrethi 
Kavajë

znj. Eglantina Bisha Specialiste pranë 
Qendrës së biznesit 
“Eurocol”

z. Elton lula Menaxher Projekti pranë 
Shërbimit ligjor falas në 
tiranë

znj. Enina Mullaj Specialiste në departa-
menti ligjor në Parla-
mentin Shqiptar

z. Enkes Shundi Këshilltar, Shef i Pro-
tokollit të Presidentit të 
republikës

z. Evarist Beqiri Specialist ligjor pranë 
Shërbimit informativ 
Shtetëror

znj. Fatjona Mejdini gazetare, “Shqip”

z. Fjorel como Specialist në Ministrinë 
e transportit/aktivist në 
Forumin rinor të Pd-së 
në qytetin e gjirokastrës

z. genard Kastrati drejtor Ekzekutiv në 
Qendrën e regjistrimit të 
aksioneve

znj. giomela gjini drejtor teknik në dre-
jtorinë e Përgjithshme të 
taksave

z. ilir Paco gazetar “top channel”

znj. irena Kita (di-
mushi)

Specialiste ligjore në 
Bankën credins

znj. jonida Shehu gazetare në “Vizion 
Plus” tV

znj. Karolina risto Kryeredaktore e Vizion 
Plus tV

znj. Klodiana thartori Koordinatore Programi 
“Save the children”

z. Klodjan Seferaj Këshilltar në Këshillin e 
Ministrave

znj. Klotilda neziri Shef kabineti në bash-
kinë e Pogradecit

z. ledio Milkani Këshilltar ligjor për 
dhomën e tregtisë dhe 
industrisë  

znj. Migena Muhaj Koordinatore në pro-
gramin Swiss Partner-
ships in health

znj. Migena nelaj drejtore për median 
dhe marrëdhënien me 
publikun pranë KESh

z. ols lafe drejtor në Ministrinë e 
turizmit, Kulturës, rinisë 
dhe Sporteve

znj. oriana arapi Koordinator për Strate-
gjinë Kombëtare të 
zhvillimit dhe integrimin 
në Këshillin e Ministrave

z. Qemal cejku Shef kabineti në Bash-
kinë e Kamzës
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Rrjeti Alumni 2007-2014

znj. rozana celmeta Kreu i Marrëdhënieve me 
Publikun në drejtorinë e 
Përgjithshme të taksave

z. Saimir Shatku Këshilltar ligjor për ad-
ministrimin në Këshillin 
Bashkiak të tiranës

znj. Suela cela Specialiste në departa-
mentin ligjor në Minis-
trinë e Bujqësisë

 

 Viti 2011
znj. ada ramaj ndihmëse e zv.ministrit 

të Brendshëm

znj. albana Veizi Sektori i Marrëdhënieve 
me jashtë, zyra e Presi-
dentit të republikës

z. alvi Bajramaj Specialist i Mar-
rëdhënieve Publike, QSUt

znj. anxhela andoni aktiviste e Forumit të 
gruas të Partinë Social-
iste, rrethi Pogradec

z. arlind lugji Specialist në zyrën e 
rregjistrimit të Pasurive

z. arnold hajro jurist vendor pranë 
organizatës së Ushqimit 
dhe Bujqësisë (Fao)

znj. daniela Mehmeti juriste pranë autoritetit 
Kombëtar të Konkur-
rencës

znj. Enila hasani Shefe në departamentin 
e Marrëdhënieve me 
jashtë në Ministrinë e 
Brendshme

z. Enio haxhimihali Shef kabineti në Këshillin 
Kombëtar të radio-tele-
vizionit

znj. Erjola Muka Kreu i Sektorit të Politi-
kave të Mjedisit, Bashkia 
tiranë

z. genti Çani drejtor në drejtorinë 
e Mbrojtjes së Pronës 
intelektuale, drejtoria e 
Përgjithshme e doganave

z. gentian Xhaxhiu gazetar “Shijak tV”

znj. gresa Martiri juriste pranë Ministrisë 
së Ekonomisë, tregtisë 
dhe Energjisë

z. helidon BElE drejtor në tirana Bank

z. ilir Stojku Specialist në Sektorin e 
Koordinimit, Ministria e 
drejtësisë

znj. Klesta hysi Koordinatore programi 
pranë organizatës “Fëmi-
jët Sot”

z. Kreshnik ter-
nova

administrator, alK Phar-
ma sh.p.k.

znj. ledi jahja-Muça administratore pranë 
organizatës SnV në 
Shqipëri

znj. Merita Man-
saku-Meksi

oficer Programi, zyra 
austriake për zhvillim

znj. Mirjam reçi drejtore ekzekutive 
pranë organizatës cSdc 
durrës

znj. olta Blaceri Kryeredaktore e pro-
gramit “ora e debatit” në 
“ora news” tV

z. Qamil dika Kreu i Këshillit Studentor 
Kombëtar / aktivist i Pd

znj. rajmonda 
lajthia

gazetare, “Vizion Plus” 
tV

 

Viti 2012 
znj. albana Shtylla Shefe kabineti në zyrën 

e avokatit të Popullit/
anëtare e Komisionit 
Qendror të zgjedhjeve

znj. alisa demollari zëdhënëse/Ministria e 
Shëndetësisë

z. altin hoti lektor i Ekonomisë 
ndërkombëtare në 
Universitetin Mesdhetar/
Universitetin Evropian

z. altin ibro jurist/ celibashi consult-
ing shpk

z. andi Seferi drejtues i Komunitetit të 
Sant’Edigio në Shqipëri

znj. anisa Seferaj juriste/ Bashkia tiranë

znj. ardita Kongjonaj Specialiste në agjencinë 
Kombëtare për Ekzamin-
imin, Ministria e arsimit

z. arian galdini Kryetar i FdE, Partia për 
liri, demokraci dhe Etikë 
/ lektor pranë Universi-
tetit luarasi

znj. Baisa Sefa Kërkuese pranë organi-
zatës lëvizja Evropiane 
në Shqipëri 

z. Elidon laze drejtor në drejtorinë 
e ligjore dhe të apelit 
në zyrën Qendrore të 
regjistrimit të Pasurive 
të Patundshme

z. Erlis Shahu Specialist it pranë dre-
jtorisë së Përgjithshme 
të tatimeve

z. Ermal Simaku doktor / anëtar i 
Forumit rinor të Partisë 
Socialiste

z. Ermir godaj Shërbimi i Përmbarimit , 
Ministria e drejtësisë

znj. Ervina domi drejtor në departamen-
tin ligjor të drejtorisë 
të Përgjithshme të 
doganave

znj. Eva dauti juriste, Shoqata Shqip-
tare e Bashkive

znj. Florensa haxhi Koordinatore e strate-
gjive në Këshillin e 
Ministrave

z. Fredi guga drejtor i Qendrës së 
Shëndetit në durrës/ 
Koordinator projekti në 
“Europartners develop-
ment”

z. ilir Kondi drejtor i Qendrës së 
Publikimeve zyrtare 
/ aktivist i Partisë 
demokratike (Pd)

z. ilir Korbi jurist në zyrën Qendrore 
të regjistrimit të Pasur-
ive të Patundshme 

z. ilir Mimani Specialist në agjencinë 
Kombëtare të Burimeve 
natyrore

znj. jorina gjinari Menaxher Projekti tek 
Qendra e Studimeve 
Future

z. ledio Braho jurist në Ministrinë 
e integrimit/asistent 
profesor në Universitetin 
e tiranës

znj. Margarita Kola Specialiste ligjore në 
ambasadën amerikane 
/ aktiviste e partisë 
politike aleanca Kuqezi 
(aK)

znj. Mariola Qesar-
aku

Koordinatore projekti 
pranë instituti për 
demokraci dhe Meditim

znj. Marsida Çela Menaxher Programi tek 
Qendra e Fëmijëve Sot/ 
Menaxhere në agjencinë 
e Shërbimeve sociale gc, 
nY, ShBa
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* I referohet pozicionit të mbajtur gjatë
periudhës së pjesëmarrjes në program

znj. Merita osmani 
(Muçaj)

juriste në Ministrinë e 
Ekonomisë, tregtisë dhe 
Energjitikës/lektore në 
Universitetin amerikan të 
tiranës

znj. Mirela Karapici drejtor Marketingu dhe i 
Marrëdhënieve me Publi-
kun në Postën Shqiptare

z. oltion Kuke drejtoreshë departamen-
ti në drejtorinë e Përg-
jithshme të doganave

z. rezart Xhelo Specialist pranë misionit 
të oSBE

znj. romina Kuko asistent Projekti, oSBE

znj. rovena rojba inspektor Vlerësimi në 
drejtorinë rajonale të 
taksave, tiranë

z. Sokol Bega asistent politik, oSBE

znj. Suela lala aktiviste në Shoqërinë 
civile

 

Viti  2013
znj. albana hasanaj Specialiste në agjencinë 

e zhvillimit të investi-
meve në Shqipëri (aida)

znj. amela zaganjori arsimtare/aktiviste në 
Partinë demokratike 
(Pd)

z. armand Metani Menaxher i Përgjithshëm 
i Milifar sh.p.k.

z. arti cicolli drejtor i it-së në Pres-
idencë

z. Basir collaku Këshilltar dhe zëdhënës i 
Ministrisë së arsimit dhe 
Shkencave

znj. Blerina doracaj juriste në agjensinë e 
zhvillimit të zonave Ma-
lore / aktiviste në Partinë 
Socialiste (PS)

znj. Edlira nasi Specialiste në kom-
paninë antea cement / 
aktiviste e të drejtave 
civile dhe të minoriteteve 

znj. Elda gjoka themeluese dhe 
drejtuese e kompanisë  
genuine Effect

znj. Eneida ahmeti avokate tek firma 
ligjore Shala/aktiviste në 
partinë politike aleanca 
Kuqezi (aK)

znj. Enkeleda Basha asistente në gjykatën e 
rrethit Shkodër/aktiviste 
e Partisë lëvizja Social-
iste për integrim 

z. Erand nebo departamenti i leasing, 
Banka Societe general

znj. Ervis rahmani lektor në Universitetin 
Kristal/Specialist në 
Ministrinë e integrimit/
aktiviste në Partinë 
Socialiste

z. Fatmir Konja asistent në zyrën e Pres-
identit të republikës

znj. Florenca Korbi Menaxhere Projekti në 
Shoqatën e Bashkive të 
Shqipërisë

z. jonito Bregasi Kontrollor i trafikut 
ajror/ aktivist në Partinë 
lëvizja Socialiste për 
integrim (lSi)

z. jugert jorgo nëpunës në departa-
mentin e Protokollit të 
Shtetit në Ministrinë e 
Punëve të jashtme

z. julian llupo Specialist në autoritetin 
e Konkurrencës

znj. Klementina 
cenkollari

gazetare, “ora news” tV

z. oltion Pengu Konsulent lokal në 
Këshillin e Ministrave

znj. Sabina juka Eksperte në Këshillin e 
Ministrave

znj. Sentiljana 
Barzezi

Specialist tek cEz/ak-
tiviste e partisë politike 
Fryma e re demokratike 
(Frd)

znj. Valbona lasku Menaxhere zyre në Bcc 
tirana

Viti  2014
znj. alma Binaj asistente pranë zyrës 

të deputetit Edi rama 
në Vlorë

znj. anisa Xhafa Specialiste e mar-
rëdhënieve publike pranë 
giz albania/ aktiviste e 
partisë Frd

znj. arsela gjonaj Specialiste pranë 
Këshillit Bashkiak tiranë 
/ lektore në universitetin 
e Beratit

z. dritan cekani nëndrejtor i Përgjith-
shëm i doganave / aktiv-
ist i Partisë Socialiste

z. Elidon lamani Menaxher projektesh 
pranë organizatës 
“Qendra rinore e Vlorës”/ 
aktivist i shoqërisë civile

z. Endri Mykaj Këshilltar ligjor pranë 
Këshillit të Ministrave 

znj. Enisa halili Specialiste pranë 
drejtorisë së Planifikimit 
strategjik të Bashkisë 
tiranë

z. Erlis hereni Këshilltar ligjor pranë 
ministrit të Brendshëm 
/ drejtor ekzekutiv i 
“aleancës së rinisë 
Shqiptare” 

z. Florjan Mucaj nënkryetar i Bashkisë 
Fier/ aktivist i Partisë 
Socialiste

z. Francesko Mucaj Sekretar politik i forumit 
rinor të Partisë Socialiste

znj. ina Metko juriste, Ministria e integ-
rimit Evropian

z. juel jarani zv.rektor në Universitetin 
e Sporteve

znj. juliana cici zv.komisionere pranë 
“avokatit të Popullit”

z. lulzim omuri Këshilltar i minibashkisë 
nr. 2, tiranë / aktivist i 
forumit rinor të Partisë 
demokratike

znj. Magi apostoli Koordinatore projekti 
pranë “Europartners 
development”

znj. Pranvera 
Myrselaj

Menaxhere financiare 
pranë “System group 
albania”

z. redi Saliasi Pergjegjes i Pr dhe 
komunikimit prane kom-
panise “crown agents”

znj. rikelda Balliu Koordinatore e projektit 
të Bashkimit Evropian 
pranë drejtorisë së 
doganave 

znj. Vjollca dako drejtore ekzekutive e 
fondacionit mediatik 
‘dritan hoxha”
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P U B L I K I M E

Akademia e Studimeve Politike
kotoni Center, 
Rr.donika kastrioti, Nr.3, 
kati 4, Zyra 2 
tirane, Shqipëri

Programi i Shkollës së Studimeve Politike 

financohet nga këshilli i evropës dhe Zyra 

e Bashkëpunimit Zviceran në Shqipëri si 

edhe vetë kontributet e pjesëmarrësve

tel/fax: +355 4 2272173
 +355 4 4504788
e-mail: info@asp.al 
Web: www.asp.al

Në rubrikën "Publikime" të faqes sonë 
www.asp.al mund të shkarkoni të gjitha 
botimet në versionin pdf. 
Skanoni këtë kod për më tej QR CODE

Shkolla Shqiptare e Studimeve Politike
Shkolla Shqiptare e Studimeve Politike
Akademia Studimeve Politike
Akademia e Studimeve Politike

E përmuajshmja “Politika”, një botim i ri 
për alumnët dhe miqtë e shkollës
Gjatë vitit që lamë pas mori 
jetë një tjetër inisiativë drejtuar 
ish-pjesëmarrësve të shkollës, 
përmbledhja elektronike “Politika”. 
Ky botim i Akademisë së Studimeve 
Politike në bashkëpunim me plat-
formën www.bota.al  synon të sjellë 
në gjuhën shqipe një përzgjedhje 
të artikujve dhe analizave elitare 
të mendimit botëror. Çdo muaj, 
buletini do të trajtojë një çështje 
apo zhvillim kryesor të rëndësishëm 
global, parë në optikën vizionare të 
liderëve politikëbërës dhe mendim-

tarëve më të njohur të momentit. 
Nëpërmjet kësaj përqasjeje të re 
ndaj ideve dhe argumentimeve 
prestigjoze, synohet që të nxitet një 
thellim i mëtejshëm i informimit dhe 
analizimit të ngjarjeve të aktualitetit 
politik dhe social mbarëbotëror.
Buletini i përmuajshëm elektronik u 
drejtohet së pari të gjitha alumnëve 
dhe pjesëmarrësve të Shkollës 
Shqiptare të Studimeve Politike, por 
besojmë se do t’i shërbejë rritjes 
së njohurive të publikut të gjerë në 
mbarë trevat shqipfolëse. 


