
RRJETI  I  
SHOQËRISË  

CIVILE 
 

 



QËLLIMI 

• angazhimi dhe fuqizimi i komunitetit në luftë kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të 

dhunshëm – gjithëpërfshirja e komunitetit në përgjithësi; 

 

• të shërbejë si mjet për parandalimin dhe trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm - në të 

gjitha sferat parandaluese; 



ÇFARË? 

• Të rrisë qëndresën në nivel të komuniteteve lokale; 

 

•  Të rrisë qëndresën përmes kontakteve të drejtpërdrejta me rrethin e individëve që 

janë pranë ‘ekstremistëve të dhunshëm; 

 

• Të influencojë dhe orientojë politikë- bërësit dhe zbatuesit e politikave për vendimarrje të 

informuara mbi ndjeshmëritë lokale për p/cve. 

 



AKTIVITETET 
 

Parandalimi 

• Ndërgjegjësimi për kërcënimet e ekstremizmit të dhunshëm dhe për rrugët e ndihmës. 

• Adresimi dhe sfidimi i ideologjive dhe ideologëve që përpiqen të rekrutojnë njerëz për 

kauzat e tyre. 

• Prodhimi i kundër-narrativeve dhe ofrimi i një alternative ndaj narrativave dhe mesazheve 

ekstremiste: alternativë ose anti-narrativë. Komunitetet janë shpesh më efikase dhe më të besueshme në 

përçimin e këtyre narrativave dhe mesazheve, sesa qeveritë dhe organizatat, duke qenë se ato transmetohen nga 

bashkëqytetarë me ndikim dhe të respektuar nga komunitetet. Gjithashtu, studimet kanë treguar se komunitetet, 

për shembull, janë më shumë në gjendje se kushdo për të parandaluar situate konfliktuale, pasi ato mund të 

adresojnë emocionet e natyrshme që përjetojnë shpesh këta individë. 

 



 

• Identifikimi nga komunitetet i individëve ose grupeve në rrezik dhe më specifikisht i figurave kyçe 

brendapërbrenda komuniteteve. Komunitetet mund të veprojnë si një “sistem i hershëm parandalimi, nëse hasin 

informacione apo kanë shqetësime rreth individëve apo grupeve të caktuara.” 

 

 

• Ofrimi i sistemeve mbështetëse në shkallë lagjeje, familjeje ose prindërish (për shembull ndihma që 

mund t’u jepet prindërve në marrëdhënien me fëmijët e tyre) në lidhje me individët në rrezik. 

 

 

• Ofrimi i informacioneve që mund të ndihmojnë autoritetet, si për shembull në moslejimin e 

individëve që të udhëtojnë drejt zonave të rrezikshme të konfliktit jashtë vendit. 

 



Çradikalizimi 
 

• Ofrimi i mbështetjes për familje, individë dhe komunitete ku një ose më shumë individë janë 

radikalizuar duke shkuar drejt ekstremizmit të dhunshëm dhe kriminalitetit. 

 

• Ofrimi i ekspertizës së specializuar dhe një alternative pozitive që mund të shërbejë si 

model/mentor për individët në fjalë. 

 

• Mbrojtja dhe mbështetja e komuniteteve pas një incidenti ekstremist/terrorist për të shmangur goditjet 

diskriminuese. 

 



QË LLIMET E  G JITHËPËRFSHIRJES 

 

 

• Krijimi i besimit dhe bashkëpunimit mes anëtarëve të komunitetit dhe qeverisë lokale, 

duke përfshirë, ndër të tjera, policinë, shkollën dhe shërbimet sociale. 

 



K A PËRCIMI I  P R AKTIKAVE TË  KË QIJA /PËRBALLIMI I  S F IDAVE  
 

 

• Para angazhimit në punë praktike, është shpesh e nevojshme të qartësohet kuptimi i 

termave bazë. 

 



PËRZGJEDHJA E ANËTARËVE TË RRJETIT 
• Janë një sërë çështjesh që duhen marrë në konsideratë, që kanë avantazhet dhe disavantazhet tyre.  

 

 

• Për qartësim, duhet të shtrohen këto pyetje: 

-Çfarë kontributi jep ky aktor në këtë rrjet? Cilat janë përfitimet? 

(komunikim, besueshmëri, njohuri, burime, rëndësi strategjike, etj.) 

 



-A ka ndonjë rrezik në legjitimimin e këtij aktori përmes bashkëpunimit? 

 

(humbja e integritetit për të dyja palët, imazh i keq për publikun, humbja e aktorëve të tjerë të rëndësishëm, 

përçarja, bashkëpunim pa vlerë) 

 

 

 

-Cila është perspektiva e të punuarit me këtë aktor specifik në planin afatgjatë? 

 

(mundësia që ky aktor të vazhdojë të operojë në mënyrë autonome, mundësia që ky aktor të bëhet partner 

kyç, vazhdimësia, etj.) 

 



ORGANIZIMI I PUNËS 
• Me mbylljen e procedurës së përzgjedhjes, Qendra CVE komunikon me organizatat përmes emailit 

dhe u kërkon të angazhohen si pjesë e rrjetit: 

 

- të caktojnë një Pikë Kontakti për organizatën e tyre, i cili është person  përgjegjës për komunikimin 

me Qendrën; 

 

- ky individ është i rëndësishëm për të vendosur se cili anëtar i organizatës do përfshihet në 

aktivitete të ndryshme (për të marrë pjesë në takime dhe evente). 

 

- lista e adresave elektronike dhe jo –elektronike duhet të verifikohet dhe të përditësohet shpesh 

(ndoshta çdo dy muaj), pasi njerëzit mund të ndryshojnë punë ose t’u caktohen detyra të tjera.  



MBIVENDOSJA  

• Qendra CVE ka prioritet krijimin e 7 rrjeteve: 

 

- Rrjeti i Shoqërisë Civile; 

- Rrjeti të Rinjve; 

- Rrjeti i Edukimit; 

- Rrjeti i Kërkuesve/Studjuesve; 

- Rrjeti Komuniteteve Fetare;  

- Rrjeti Policimit në Komunitet; 

- Rrjeti i Medias; 

 

 



MBIVENDOSJA 

• Ndërtimi i marrëdhënieve nëpërmjet rrjeteve mund të kërkojë kohë të konsiderueshme dhe 

organizatave do t’u duhet të vendosin disa prioritete sa u përket cilit rrjet do t’i përkasin. 



SHPËRNDARJA E KALENDARIT TË AKTIVITETEVE   

• Hartimi i një plani 6 mujor/vjetor?? kalendarik ku pasqyrohen aktivitetet që do të 

organizohen. 

 

• Ky plan do të organizohet rreth nevojave të anëtarëve të rrjetit, të cilët dakordësojnë mbi 

aktivitetet; 

 

• Plani është një strukturë fleksibël, e cila mirëpret propozime të reja, në bazë të 

situatës/nevojave. 

 



Aktorët/sfera Primare (e 
përgjithshme) 

Sekondare (specifike) Terciare (targetet) 

Strategjik Strategjia e hapur dhe angazhuese 
për marrëdhëniet me publikun 

duhet të shihet si një shtyllë e 

komunitetit (pro aktiv) 

Brandimi me një synim të qartë i 
OJQ-ve në zonat e grupeve të 

rrezikuara (pro aktivë) 

Për shkak se brandimi përbën një 
alternativë të njohur ndaj 

Ekstremizmit të Dhunshëm 

(proaktive) 

Operacionale Sigurimi i kohezionit në komunitetet 
vulnerabël 

(pro aktivë) 

Sigurimi i aktiviteteve alternative 
për qytetarë (proaktive) 

Ndarja e shqetësimeve me 
autoritetet e duhura dhe marrja e 

feedback-ut për aq sa është e 

nevojshme të merret. 

Taktik Krijimi i aktiviteteve për qytetarët 

(proaktive) 

Komunikimi në të njëjtën linjë me 

autoritetet në rast incidentesh 

ekstremiste  

(reaguese) 

Krijimi i aktiviteteve të veçanta për 
grupet dhe individët e rrezikuar 

(proaktive) 

(asnjë) përveçse në raste specifike, 
ku autoritetet e gjykojnë me vend 

që një OJQ mund ta trajtojë një 

rast, duke ofruar alternativa të 

konsiderueshme ndaj Ekstremizmit 

të Dhunshëm përmes punës në 
komunitetit (p.sh. lehtësimit përmes 

pikave të informacionit) 

Më poshtë paraqiten disa perspektiva të hapave të tjerë që mund të merren gjatë krijimit të Rrjetit të 

Shoqërisë Civile 



Pyetje??? 


