Projekti në shifra

718 pjesëmarrës
Trajnuar nga projekti
(418f & 300 m)

13 qarqe
The Atlantic Group of Builders began
taking on projects from small homes to
medium-sized supermarkets. Their
clients consisted mostly of friends of
the family who immediately offered
their full support.

Projekti ka organizuar
vizita monitoruese në
terren në 13 bashki (6
qarqe) gjatë 2020.

80 mbledhje online
Organizuar nga projekti
gjatë pandemisë.

20 kërkesa për asistencë
Në total Projekti i është
përgjigjur 20 kërkesave për
asistencë të ardhura nga
Kuvendi për modernizimin dhe
dixhitalizimin, rishikimin
emanualeve, organizimin e
vizitave monitoruese,trajnime
specifike për rritjen e
kapaciteteve, etj.

Projekti "Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar në Shqipëri"mbështetet nga qeveria
Zviceriane dhe zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Instituti Demokratik Amerikan

Projekti në shifra

16 konsultime
Konsultime dhe takime
(fizike dhe online) të
organizuara përhartimin dhe
finalizimin e Planit Strategjik.

52 vizita monitoruese
në terren
The Atlantic Group of Builders began
taking on projects from small homes to
medium-sized supermarkets. Their
clients consisted mostly of friends of
the family who immediately offered
their full support.

Në total, 393 persona (149
femra dhe 244 meshkuj) kanë
marrë pjesënë vizitat
monitoruese në terren të
organizuara nga komisionet
parlamentare gjatë 2020.

583 konsultime me
bashkëpunëtorët për
Planin Strategjik
153 përfaqësues të Mediave,
200 të OJF-ve, 45 ish-deputetë,
42 të rinj, 17institucione të
pavarura u perfshinë në
procesin e konsultimit për
Planin Strategjik.

126 komente dhe sugjerime

185 të rinj

Komente dhe sugjerime të
dërguara nga grupet e interesit
gjatë procesit të konsultimit për
të parin Planin Strategjik të
Kuvendit . 75 prej tyre janë
pranuar nga grupi punës dhe janë
përfshirë në dokument.

Në total 185 pjesëmarrës
(100femra dhe 85 meshkuj)
kanë marrë pjesë në aktivitete
që kanë përfshirë të rinjtë të
organizuar nga projekti i OSBEsë.

Projekti "Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar në Shqipëri"mbështetet nga qeveria
Zviceriane dhe zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Instituti Demokratik Amerikan

