2019

RAPORTI VJETOR
PËR GJENDJEN E FILANTROPISË
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Shënime hyrëse/
Pasqyra e përgjithshme
Në vitin 2019, analiza e dhënies filantropike në Shqipëri u ndikua
shumë nga tërmeti shkatërrues që goditi vendin në nëntor. Lehtësimi
i pasojave të fatkeqësisë ishte në qendër të vëmendjes të mbështetjes të donatorëve në Shqipëri, me më shumë se 24.5 milion euro
të dhuruara për këtë qëllim. Ndërsa të dhënat tregojnë se niveli i
dhurimit për të gjitha qëllimet tjera ka pësuar një rënie. Në vitin 2019,
shuma e regjistruar për të gjitha qëllimet tjera përveç lehtësimit të
pasojave nga tërmeti ishte 3.4 milion euro, që paraqet një rënie
prej 28.4% në krahasim me vitin 2018. Përderisa vlera e llogaritur
në vitin 2018 nuk u paraqit për shkak të mungesës së të dhënave të
mjaftueshme, vlerësimi i drejtë tregon se në vitin 2019 në Shqipëri
janë dhuruar më shumë se 4.0 milion euro.
Është e rëndësishme të theksohet se të dhënat për tërmetin shkatërrues paraqiten si përjashtim, kështu që analiza e lehtësimit të
pasojave nga tërmeti është veçuar nga analiza e dhurimit të ‘’rregullt’’
dhe të dhënat janë paraqitur veçmas.
Pikat kyçe (për të gjithë llojet tjera të dhurimit përveç lehtësimit të
pasojave nga tërmeti):

39

4,0 million €

1,4 €

numri i rasteve

vlera e llogaritur

donacioni mesatar

të regjistruara

e donacioneve

për qytetar

Në përgjithësi, ndjekja nga afër e të dhënave ka treguar se pamja
filantropike në Shqipëri vazhdimisht ka demonstruar në prirje jostablie dhe qasja e limituar në të dhëna si dhe transparenca e ulët e
burimeve ka ndikuar në mundësinë e krijimit të një pamje plotësisht
të saktë të gjendjes. Në vitin 2019, edhe shuma e regjistruar edhe
numri i rasteve të dhurimit pësuan rënie. Megjithatë, kjo nuk tregon
domosdoshmërisht një prirje të re pasi mund të jetë shkaktuar nga
dhurimi mbizotërues për lehtësimin e pasojave nga tërmeti. Individët dhe sektori i korporatave ishin dhuruesit më aktivë, përderisa
përqindja më e lartë e vlerës së përgjithshme të dhuruar ishte nga
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sektori i korporatave. Tema më e mbështetur në vitin 2019 ishte
shëndetësia, me një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Individët/
familjet morën përqindjen më të madhe të rasteve të dhurimit, përderisa përqindja më e madhe e rasteve të dhurimit ishte drejtuar
kah njerëzit në nevojë ekonomike. Së fundi, si një zhvillim pozitiv
në dhënien filantropike, kemi vërejtur një përqindje më të lartë të
rasteve të dhurimit që prodhojnë efekte strategjike në krahasim me
vitin e kaluar, si dhe një përdorim më të shpeshtë të platformave
për grumbullimin e fondeve.

4.068.221,60 €

shuma e llogaritur

3.408.975,40 €

shuma e regjistruar
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Vlerat e llogaritura – tendencat
vlera e llogaritur e donacioneve (€)
numri i rasteve të regjistruara
4,409,875.30

4,068,221.60

N/A
834,841.50

539,545.40

346

85

2015

102

80

2016

39
2017

2018

2019

donacioni mesatar për individ (€)

2,0
1,6

1,4

0,3

2015

4

2016

0,2

2017

2018

2019
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Niveli i dhurimit

U regjistrua një shumë prej 39 rasteve unike të dhurimit, ndërsa vlera
totale e regjistruar ishte mbi 3.4 milion euro. Në krahasim me vitin
2018, kanë pësuar rënie edhe aktiviteti edhe shuma e regjistruar,
gjë që u shkaktua si rezultat i faktit që vëmendja e donatorëve u
përqëndrua në lehtësimin e pasojave nga tërmeti në fund të vitit.
Në bazë të shumës së regjistruar dhe transparencës së të dhënave,
vlerësohet se janë dhuruar më shumë se 4.0 milion euro.

Shpërndarja
gjeografike
e donacioneve

Ashtu si në vitet e mëparshme, përqindja më e madhe e rasteve të
dhurimit ishte drejtuar për rajonin e Tiranës (41%), megjithatë me
një rënie në krahasim me vitin 2018. Mbështetje më e lartë u vërejt
për qytetet e Fierit dhe Bulqizës, ku secila pranuan 7.7% të rasteve
të dhurimit, ndërsa rajonet tjera morën më pak se 2.6% secila. Më
shumë se 15% e të gjitha rasteve të dhurimit ishin drejtuar jashtë
Shqipërisë.

Donatorët

Sektori i korporatave pësoi një rënie të vogël në shpeshtësinë e
dhurimit, ndërsa individët demonstruan një rritje të konsiderueshme
në përqindjen e rasteve të dhurimit në krahasim me vitin 2018.
Qytetarët po ashtu zmadhuan aktivitetin e tyre përmes aktiviteteve të
shumicës individuale. Për më tepër, të dhënat tregojnë se përqindja
e iniciativave dhe fushatave, që është mënyra kryesore e dhurimit
për qytetarët, është rritur me më shumë se 40% në krahasim me
vitin 2018. Nga ana tjetër, fondacionet private pësuan një rënie të
vogël në përqindjen e rasteve të dhurimit, ndërsa donatorët e përzier nuk demonstruan asnjë lloj aktiviteti. Sa i përket shumës së
dhuruar, sektori i korporatave kategoria më bujare e donatorëve,
me një pjesëmarrje më të madhe në vlerën e dhuruar në krahasim
me vitin 2018. Individët gjithashtu pësuan rritje, ndërsa pjesëmarrja
e fondacioneve private ishte zvogëluar.
Kosova gjithmonë ka një mbështetje të madhe nga diaspora, dhe
të dhënat tregojnë që e njejta është duke u rritur këtë vit. 48,9% të
rasteve të dhurimit dhe 43,2% e vlerës totale të regjistruar vjen nga
donatorët e diasporës.

Temat

Sa i përket listës së 4 grupeve përfituese, renditja ka ndryshuar në
krahasim me vitin e kaluar. Shëndetësia ishte tema më e mbështetur,
me një përqindje më të lartë të rasteve të dhurimit se në vitin 2018.
Donatorët mbështetën lehtësimin e varfërisë më rrallë, ndërsa dhurimi
në arsim regjistroi një rritje. Mbështetja e grupeve të margjinalizuara
pësoi një rënie në përqindjen e rasteve të dhurimit në krahasim me
vitin e kaluar, duke e vendosur këtë temë më në krye të renditjes.

Pranuesit

Tendencat e dhurimit ndaj subjekteve pranuese nuk kanë ndryshuar
në vitin 2019 dhe renditja mbeti e njejtë me disa luhatje në nivelin
e mbështetjes në krahasim me vitin e kaluar. Individët/familjet janë
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mbështetur më së shpeshti, ndërsa institucionet dhe organizatat
jofitimprurëse pranuan një përqindje të zvogëluar të rasteve të
dhurimit. Nuk u regjistrua asnjë lloj aktiviteti donatorësh kundrejt
qeverive lokale/kombëtare.
Donacionet
për organizatat
jofitimprurëse

Organizatat jofitimprurëse morën mbështetje më të rrallë në krahasim
me vitin 2018. Vetëm sektori i korporatave dhe qytetarët mbështetën
punën e organizatave jofitimprurëse në vitin 2019, ndërsa nuk u
regjistrua asnjë aktivitet për kategorinë donatorët e tjerë. Tema e
cila ishte në fokus të organizatave jofitimprurëse ishte mbështetja
e grupeve të margjinalizuara, ku njerëzit me aftësi të kufizuara ishin
përfituesit më të shpeshtë të rasteve të dhurimit të pranuara nga
organizatat jofitimprurëse.

Donacionet
për Shtetin

Në krahasim me vitin e kaluar, mbështetje më e rrallë ishte drejtuar
kah institucionet ndërkohë që të dhënat në dispozicion tregojnë se
qeveritë lokale/kombëtare nuk kanë marë ndonjë mbështetje në
vitin 2019. Prandaj, dhurimi ndaj shtetit në Shqipëri pësoi një rënie
në krahasim me vitin 2018. Sektori i korporatave deri më tani ishte
donatori më aktiv në dhurimin për shtetin. Përqindja më e lartë e
rasteve të dhurimit për shtetin shkuan për mbështetjen e arsimit dhe
ishin të dedikuara më së shumti për përfitues nga komunitetet lokale.

Efektet e
dhurimit

Në vitin 2019, u rrit përqindja e rasteve të dhurimit që sigurojnë efekte afatgjate, ndërsa donacionet përfshinë më së shumti investime
kapitale dhe pajisje. Në të kundërtën, donacionet që sigurojnë efekte
afatshkurtër pësuan rënie, gjë që reflektoi si rezultat i një niveli më
të vogël të dhurimit në formë të materialeve.

Përfituesit

Renditja e grupeve kyçe përfituese ka ndryshuar në krahasim me vitin
2018. Megjithatë, njerëzit në nevojë ekonomike mbetën kategoria e
përfituesve e mbështetur më shpesh. Komunitetet lokale patën një
mbështetje të reduktuar, ndërsa njerëzit me probleme shëndetësore
dhe njerëzit me aftësi të kufizuara regjistruan një rritje në përqindjen
e rasteve të dhurimit.

Transparenca
e të dhënave

Nga të gjitha rastet e dhënies së bamirësisë, 56.4% shoqëroheshin
me një vlerë monetare, gjë që shpreh një rritje të konsiderueshme
në transparencën e vlerës në krahasim me vitin e kaluar.
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Donatorët
20,5

Shumica individuale

37,0
35,9

Sektori i korporatave

55,4
35,9

Individët

Fondacionet private

Donatorët e përzier

Të tjera

6,6
5,1
1,0
0,0
0,0
2,6
0,0

% e rasteve
% e shumës së regjistruar

Cilët janë
donatorët?

Në vitin 2019, aktiviteti i përgjithshëm i donatorëve në Shqipëri vazhdoi të ulet, duke shënuar një rënie prej 61.8% në rastet e dhurimit
në krahasim me vitin e kaluar. U regjistruan vetëm 39 raste dhurimi
në vitin 2019. Renditja e donatorëve më aktivë ka ndryshuar në
krahasim me vitin e kaluar. Sektori i korporatave pësoi një rënie në
shpeshtësinë e dhurimit në krahasim me vitin 2018, e cila ka qenë një
tendencë e vazhdueshme që nga viti 2017. Nga ana tjetër, individët
rritën aktivitetin e tyre në mënyrë të konsiderueshme, falë rritjes
së dhurimit për trajtimin e fëmijëve me probleme shëndetësore.
Si rezultat, individët tani ndajnë vendin e parë bashkë me sektorin
e korporatave. Përveç kësaj, qytetarët po ashtu përforcuan shpeshtësinë e dhurimit më tepër për shëndetësinë. Përqindja e rasteve
të dhurimit nga fondacionet private pësoi një rënie të vogël, ndërsa
nuk ka raste dhurimi të regjistruara nga donatorët e përzier.
Për më tepër, renditja e donatorëve sipas pjesëmarrjes së tyre në
vlerën e përgjithshme të dhuruar pësoi ndryshime. Sektori i korporatave kryesonte i ndjekur nga qytetarët dhe individët. Të tre kategoritë
7

Rastet e regjistruara (%)

2017

2018

2019

Shumica individuale

13,3%

16,7%

20,5%

Sektori i korporatave

40,5%

38,2%

35,9%

Individët

27,2%

25,5%

35,9%

2017

2018

2019

Shumica individuale

17,0%

0,2%

37,0%

Sektori i korporatave

19,2%

22,7%

55,4%

Individët

13,6%

0,8%

6,6%

Shuma e regjistruar (në %)

kryesore të donatorëve rritën pjesëmarrjen e tyre në vitin 2019.
Megjithatë, nuk u regjistruan vlera monetare të konsiderueshme nga
fondacionet private, prandaj kjo kategori donatorësh pati një rënie
të dukshme në përqindjen e vlerës së dhuruar. Ashtu si një vit më
parë, kategoria e donatorëve të përzier nuk regjistroi pjesëmarrje në
shumën totale të dhuruar. Me 30.8% të të gjitha rasteve të dhurimit
që vijnë nga diaspora, aktiviteti i kësaj kategorie të donatorëve u
intensifikua; megjithatë, përqindja e vlerës totale të dhuruar ishte
më e vogël sesa një vit më parë.
Mbështetja nga
diaspora

Diaspora nga Shtetet e Bashkuara dhuroi 336,798 euro për projektin C.U.R.E. për blerjen e pajisjeve mjekësore të nevojshme në
spitalin e Kavajës në Kavajë. Projekti C.U.R.E. u themelua në vitin
1987 me qëllim të fuqizimit të mjekëve dhe infermierëve me mjetet
e nevojshme mjekësore. Sot, projekti është distributori më i madh i
donacioneve mjekësore në 130 vende.
Në një show televiziv i njohur si Shqiptarët për Shqiptarët, Rijad
Bajrami dhe Adnan Fazliu, të cilët jetojnë në Zvicër, vendosin të japin
kontribut për një familje që jetonte në kushte shumë të vështira.
Familja përbëhej nga një nënë vetë ushqyese dhe shtatë fëmijët e
saj të cilët ajo i rriti vetëm pasi bashkëshorti i saj ndërroi jetë. Rijad
Bajrami dhuroi 20,000 euro për familjen dhe Adnan Fazliu premtoi
të kontribuojë duke i dhënë ndihma gruas dhe shtatë fëmijëve të
saj për tre vite.
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Kontributet
individuale

Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës vendosi të mbështes edukimin e fëmijëve në vitin 2019. Z. Veliaj dhuroi 7,884 euro për rinovimin
e shkollave dhe klasave në qytetin e Vaqarrit. Kjo shumë iu drejtua
Fondit të Edukimit, i cili u krijua për të mbështetur kopshtet dhe bibliotekat e shkollave, si dhe studentë të shkëlqyer në çdo komunitet,
duke u siguruar atyre libra, kompjuterë ose materiale mësimore.
Shkumbin Qormemeti dhuroi një shtëpi të re për familjen Masati, e
cila jetonte në kushte të vështira. Banesa e re ndodhet në qendër të
qytetit të Fierit, ku familja dëshironte të jetojë. Falë donacionit familja
tani jeton në kushte të një jetese normale dhe ka filluar një jetë të re.
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Profilet e kategorive më të
zakonshme të donatorëve
Sektori i korporatave (% e rasteve)

Top 3 subjektet pranuese
57,1%

institucionet

28,6%

individët/familjet

7,1%

organizatat jofitimprurëse

Top 3 temat për dhurim
64,3%

arsimi

14,3%

lehtësimi i varfërisë

14,3%

shëndetësia

Top 3 grupet e përfituesve përfundimtarë
21,4%

komunitetet lokale

14,3%

njerëzit në nevojë ekonomike

14,3%

njerëzit me aftësi të kufizuara

Renditja e pranuesve kryesorë të mbështetur nga sektori i korporatave ndryshoi në vitin 2019. Institucionet mbetën pranuesi më
i mbështetur, me një rritje të konsiderueshme në përqindjen e
rasteve të dhurimit, më së shumti të drejtuara kah arsimi në formë
të investimeve kapitale. Megjithatë, sektori i korporatave më rrallë i
mbështeti individët/familjet. Organizatat jofitimprurëse regjistruan
një rënie të konsiderueshme në rastet e dhurimit të pranuara nga
sektori i korporatave, e sidomos për temën e lehtësimit të varfërisë.
Lista e temave për dhurim e vitit 2019 duket ndryshe nga ajo e vitit
të kaluar. Sektori i korporatave rriti dhe përqendroi mbështetjen për
10
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arsimin. Edhe pse lehtësimi i varfërisë dhe mbështetja e grupeve të
margjinalizuara morën mbështetje më të rrallë nga sektori i korporatave se sa në vitin 2018, që të dyja zunë vendin e dytë. Nga ana
tjetër, të dhënat në dispozicion tregojnë që nuk ka pasur aktivitet
të regjistruar të sektorit të korporatave ndaj shëndetësisë. Lista e
temave të mbështetura e vitit 2019 është mjaft e shkurtër dhe përfshin vetëm dhurimin sezonal.
Sa i përket grupeve të përfituesve përfundimtarë, renditja gjithashtu
ndryshoi në krahasim me vitin 2018. Edhe pse komunitetet lokale
morën mbështetje më të rrallë nga sektori i korporatave në vitin
2019, ata mbetën grupi i përfituesve më i mbështetur. Luhatje në
përqindjen e rasteve për njerëz me aftësi të kufizuara dhe njerëzit
në nevojë ekonomike vendosni të dy grupet në të njëjtin nivel përsa i
përket mbështetjes. Më në fund, nuk pati asnjë aktivitet të regjistruar
nga sektori i korporatave ndaj personave me probleme shëndetësore.
Lista e grupeve të tjera përfituese të mbështetur nga sektori i korporatave përfshin popullsinë e përgjithshme, njerëzit që jetojnë
në shtete tjera dhe gratë dhe fëmijët viktima të trafikimit njerëzor.
Shembuj të
donacioneve
nga sektori i
korporatave

Gjatë vitit 2019, Grupi Balfin realizoi aktivitetet të ndryshme me qëllim
që të mbështes programe të ndryshme që synojnë përmirësimin e
procesit mësimor në arsim. Kompania dhuroi fonde për blerjen e
pajisjeve të destinuara për tre laboratorë të rinj kompjuterikë dhe për
restaurimin e disa sallave të ligjëratave në Fakultetin e Ekonomisë,
Universiteti i Tiranës. Ky investim kontribuoi shumë në përmirësimin
e punës së studentëve dhe profesorëve të Fakultetit. Përveç kësaj,
së bashku me kompanitë e saj Jumbo Albania dhe Neptun Albania,
Balfin kontribuoi në Kopshtin Fatosat në Prishtinë. Kompanitë dhuruan filtra ajri dhe lodra.
Së fundi, Balfin Group mbështeti mbi 37 familje në vështirësi ekonomike. Një nga shembujt ishte ndihma nëpërmjet strehimit individual.
Së bashku me Bankën e Tiranës, kompania dhuroi një shtëpi tërësisht
të re dhe të mobiluar për familjen Poka nga Golemi.
Investimet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme u orientuan gjithashtu drejt arsimit gjatë vitit 2019. Kryetari i Bashkisë së Tiranës
ftoi kompanitë që të mbledhin fonde për rindërtimin e kompleksit
studentor dhe konvikteve në Qytetin Studentëve në Tiranë. Me kontributin prej 418,669 euro nga 37 ndërmarrje të vogla, nëntë ndërtesa
konvikti u rikonstruktuan plotësisht dhe tani janë të gatshme të
ofrojnë standarde të shkëlqyera të akomodimit të studentëve. Fondet
u përdorën për rindërtimin e ndërtesave dhe fasadave, rinovimin e
dhomave, instalimin e pasqyrave, llambave dhe pajisjeve sanitare,
për gjelbërimin e zonave përreth ndërtesave etj.
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Shumica individuale (% e rasteve)

Top 3 subjektet pranuese
75,0%

individët/familjet

12,5%

organizatat jofitimprurëse

12,5%

institucionet

Top 3 temat për dhurim
62,5%

shëndetësia

25,0%

lehtësimi i varfërisë

12,5%

mbështetja e grupeve të margjinalizuara

Top 3 grupet e përfituesve përfundimtarë
25,0%

njerëz me aftësi të kufizuara

25,0%

njerëz me probleme shëndetësore

12,5%

njerëz në nevojë ekonomike

Sa i përket dhurimit nga shumica individuale, renditja e tre pranuesve
kryesorë mbeti e pandryshuar në krahasim me vitin e kaluar. Renditja
e tre temave kryesore për dhurim si dhe grupeve përfituese pësoi disa
ndryshime. Qytetarët vazhduan të jenë mbështetësit më të shpeshtë
të individëve/familjeve në vitin 2019, me një përqindje shumë më
të lartë të rasteve të dhurimit se sa në vitin e kaluar. Institucionet
morën më rrallë mbështetjen e qytetarëve, ndërsa organizatat jofitimprurëse regjistruan një rritje në përqindjen e rasteve të dhurimit
të dedikuara për ato. Në krahasim me vitin 2018, shëndetësia pati
një rritje të konsiderueshme në përqindjen e rasteve të dhurimit nga
qytetarët, gjë e cila e vendosi këtë temë në radhë të parë. Lehtësimi
i varfërisë po ashtu pati mbështetje më të shpeshtë, megjithatë disi
është zvogëluar. Mirëpo nuk u mbështet temë tjetër nga qytetarët
në vitin 2019. Sa i përket grupeve përfituese, njerëzit me aftësi të
kufizuara dhe njerëzit me probleme shëndetësore patën një rritje
12
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në shpeshtësinë e mbështetjes nga qytetarët, ndërsa komunitetet
lokale dhe njerëzit në nevojë ekonomike pësuan një rënie. Përveç
grupeve përfituese kryesore, mbështetja e qytetarëve u regjistrua
vetëm për njerëz që jetojnë në shtete tjera.
Shembuj të
donacioneve
nga shumica
individuale

U organizua një koncert i njohur si Feel Good, me qëllim të mbështetjes së njerëzve me aftësi të kufizuara. Artistët Vlashent Sata dhe
Elina Duni performuan në këtë koncert dhe fondet e grumbulluara
nga shitja e biletave u dhuruan për Fondacionin Down Syndrome
Shqipëri. Ndihma ishte veçanërisht e nevojshme për vazhdimin e
shërbimeve terapeutike për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ky ishte viti
i pestë me radhë që Fondacioni Down Syndrome Shqipëri e realizoi
këtë aktivitet me qëllim të përmirësimit të realizimit të të drejtave
të personave me sindromën Down dhe personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi. Dyzetë e shtatë fëmijë me aftësi të kufizuara
marrin shërbime terapeutike rregullisht në qendrën e shërbimeve
të Fondacionit PRO PAK.
Edhe pse dhurimi përmes platformave për mbledhjen e fondeve nuk
është praktikuar gjerësisht në Shqipëri gjatë viteve të kaluara, viti
2019 regjistroi një rritje në këtë formë të dhurimit. Një shembull i mirë
ishte fushata në GoFundMe e ndërmarrë nga Elvis Naçi, themeluesi
i Fondacionit Firdeus. Përmes kësaj fushate qytetarët grumbulluan
125,912 euro për të ndihmuar një familje në nevojë ekonomike e
cila jetonte në kushte shumë të vështira.
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Temat kyçe për dhurim
% e rasteve

33,3%

shëndetësia

28,2%

lehtësimi varfërisë

25,6%

arsimi
mbështetja e grupeve
të margjinalizuara

10,3%

14

2,6%

të tjera

5-10%

-

3-5%

-

1-3%

dhurimi sezonal

0-1%

-
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Trendet - % e rasteve
Temat

2017

2018

2019

Shëndetësia

10,1%

12,7%

33,3%

Lehtësimi i varfërisë

11,0%

36,3%

28,2%

Arsimi

3,2%

12,7%

25,6%

Mbështetja e grupeve të margjinalizuara

36,4%

23,5%

10,3%

Një total prej 97.4% e të gjitha rasteve të dhurimit ishin dedikuar
për katër temat kryesore për dhurim. Kjo përqindje është mjaftë
më e lartë se në vitin 2018 dhe tregon se interesi i donatorëve për
tema dhe çështje të tjera është duke u ulur. Argumenti mbështetet
gjithashtu nga lista e zvogëluar dhe shumë e kufizuar e temave të
tjera më pak të mbështetura në vitin 2019. Është e qartë se ekziston
nevoja për një transparencë dhe promovim më të mirë të temave të
tjera, si në të gjitha vendet e tjera të rajonit.
Disa ndryshime të mëdha ndodhën në drejtim të renditjes dhe nivelit
të mbështetjes për katër temat kryesore: pas një tendence që filloi
në vitin 2017, shëndetësia dhe arsimi morën ndihmë dukshëm më
të fortë. Përkatësisht, shëndetësia regjistroi një rritje të rasteve të
dhurimit në formën e trajtimeve mjekësore për fëmijët me probleme
shëndetësore ndërsa arsimi regjistroi mbështetje më të shpeshtë në
formën e investimeve kapitale në veçanti. Pasi arriti kulmin e saj në
2018, lehtësimi i varfërisë pësoi një rënie në vitin 2019. Së fundi, pas
një trendi rënës që nga viti 2017, mbështetja e grupeve të margjinalizuara u zhvendos më poshtë në listë. Vlen të nënvizohet se dhurimi
më i fortë për arsim, veçanërisht mbështetja strategjike brenda tij,
është inkurajues dhe do të monitorohet nga afër në vitet në vijim.
Lista e temave të tjera përfshin vetëm dhurimin sezonal, i cili mblodhi
vetëm 2.6% të rasteve të dhurimit. Sipas të dhënave në dispozicion,
kultura dhe arti, zhvillimi ekonomik, mjedisi dhe infrastruktura publike nuk u mbështetën fare.
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Pranuesit
Cilët janë pranuesit?

64,1%

individët/familjet

28,2%

institucionet

5,1%

organizatat jofitimprurëse

2,6%

të tjera

0,0%

qeveritë lokale/kombëtare
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Trendet - % e rasteve
2017

2018

2019

Individët/familjet

22,0%

49,0%

64,1%

Institucionet

57,2%

29,4%

28,2%

Organizatat jofitimprurëse

16,5%

15,7%

5,1%

Qeveritë lokale/kombëtare

3,5%

4,9%

0,0%

Sa i përket shpeshtësisë së mbështetjes, renditja e katër subjekteve
pranuese kryesore mbeti e njëjtë në krahasim me një vit më parë,
me individët/familjet që marrin deri tani mbështetjen më të madhe. Kjo kategori pranuesish pati një rritje në përqindjen e rasteve
të dhurimit, ndërsa ata morën mbështetje më shumë në formë të
trajtimeve mjekësore dhe strehimit individual.
Dhurimi për shtetin u realizua ekskluzivisht përmes institucioneve,
pasi që nuk kishte aktivitet donatorësh të regjistruar ndaj qeverive
lokale/kombëtare. Në krahasim me vitin 2018, institucionet pësuan
një rënie të vogël në shpeshtësinë e mbështetjes nga donatorët. Së
fundi, organizatat jofitimprurëse po ashtu regjistruan mbështetje
më të rrallë nga donatorët në krahasim me vitin e kaluar, me rreth
10% më pak. Është e qartë që nevoja më e madhe për mbështetje
direkte ndaj pranuesve individual ka ndikuar në dhurimin ndaj subjekteve tjera.
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Organizatat jofitimprurëse
si pranues
Temat e mbështetura nga organizatat jofitimprurëse - % e rasteve

mbështetja e grupeve
të margjinalizuara

100,0%

lehtësimi i varfërisë

0,0%

shëndetësia

0,0%

arsimi

0,0%

të tjera

0,0%

Termi organizatë jofitimprurëse vlen për organizatat e shoqërisë
civile, shoqatat e huaja dhe organizatat siç janë UNICEF dhe fondacionet private.
Gjatë vitit 2019, organizatat jofitimprurëse në Shqipëri morën
mbështetjen më të shpeshtë të donatorëve në krahasim me vitin
2018. Bazuar në të dhënat në dispozicion, kishte vetëm dy raste të
regjistruara dhurimi. Si rezultat, përqindjet nuk janë një tregues i
fortë i punës së organizatave jofitimprurëse në vitin 2019. Sidoqoftë,
është e mundur që media të mos regjistrojë të gjitha rastet e dhurimit drejtuar organizatave jofitimprurëse; në 2018 më shumë të
dhëna për organizatat jofitimprurëse ishin në dispozicion në media.
Megjithatë, duhet të kemi parasysh që tërmeti e zhvendosi pjesërisht fokusin e donatorëve tek individët dhe shteti; Prandaj, dhurimi
për lehtësimin e pasojave nga tërmeti mund të ketë qenë shkaku i
një mbështetje të zvogëluar për jo-fitimprurësit. Sipas të dhënave
në dispozicion, sektori i korporatave dhe qytetarët ishin donatorët
e vetëm që mbështetën organizatat jofitimprurëse në vitin 2019,
18
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duke pasur një pjesë të barabartë të rasteve të dhurimit. Të gjitha
aktivitetet jofitimprurëse ishin përqëndruar në ofrimin e mbështetjes
për grupet e margjinalizuara, veçanërisht për fëmijët me aftësi të
kufizuara fizike dhe intelektuale.
Partneritete mes
korporatave dhe
organizatave
jofitimprurëse

Grupi Hysenbelliu dhe Fondacioni FAB vizituan organizatën “Të
ndryshëm dhe të barabartë” dhe shpërndanë dhurata dhe karta
festash për fëmijët. Kjo është tradita e bamirësisë për festat e fund
vitit. Përmes veprimeve të tilla mirësisë, Fondacioni FAB dhe Grupi
Hysenbelliu dëshirojnë t'u tregojnë nënave dhe fëmijëve viktima të
trafikimit njerëzor, shfrytëzimit dhe abuzimit se nuk janë vetëm në
udhëtimin e tyre. Organizata “Të Ndryshëm dhe Të Barabartë” ka
siguruar kujdes dhe shërbime për fëmijë dhe punësim për nënat
që nga viti 2004.

Fushata të
suksesshme

Fondacioni Fundjavë Ndryshe është një organizatë e dedikuar për të
ndihmuar njerëzit në nevojë përmes mbështetjes humanitare dhe
sigurimin e kushteve më të mira për jetesë. Ata filluan një iniciativë
për të mbledhur fonde për të mbështetur katër vëllezër nga Korça
që kishin humbur prindërit e tyre. Vëllezërit nuk kishin të ardhura
dhe ushqim dhe jetonin në kushte shumë të vështira. Fondacioni u
dërgoi atyre mobilje dhe ushqim. Bashkia e Korçës kontribuoi në
këtë iniciativë duke marrë përgjegjësinë për të rindërtuar shtëpinë
e tyre. Vlera totale e donacionit ishte 9,569 euro.
Në një iniciativë tjetër të Fondacionit, fondet e mbledhura në mënyrë
të rregullt u përdorën për të blerë një apartament për familjen Korini.
Për më tepër, falë nismës së Fondacionit, kompania Birra Peja dhuroi
një apartament për familjen Cera.
Ndihmë i është ofruar në forma të ndryshme edhe një nëne vetushqyese dhe dy fëmijëve të saj nga Delvina. Ata jetonin në kushte
shumë të vështira pasi kreu i familjes vdiq dhe Fondacioni u mundësoi një pushim për të gjithë familjen.
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Shteti si pranues
Top 3 kategoritë e donatorëve - % e rasteve

sektori i korporatave

72,7%

individët

18,2%

shumica individuale

9,1%

të tjera

0,0%

Dhurimi i përgjithshëm ndaj shtetit (institucionet dhe qeveritë lokale/
kombëtare) pati një rënie prej 6.1% në krahasim me vitin e kaluar.
Përderisa institucionet patën një rënie në përqindjen e rasteve të
dhurimit, të gjitha rastet e regjistruara për qeveritë lokale/kombëtare ishin dhuruar në fakt për lehtësimin e pasojave nga tërmeti; kjo
rezultoi me mungesë të rasteve të dhurimit të regjistruara dedikuar
qeverive lokale/kombëtare për qëllime tjera.
Sa i përket tendencave në dhurimin ndaj shtetit, renditja e donatorëve kryesorë vazhdoi të mbetet e njëjtë me atë të viteve të kaluara.
Sektori i korporatave mbeti donatori më mbështetës, me një rritje
në përqindje në rastet e dhurimit. Nga ana tjetër, mbështetja nga
individët dhe qytetarët pësoi rënie, ndërsa nuk kishte aktivitet të
regjistruar për fondacionet private dhe donatorët e përzier.
Analiza e temave për dhurim ka treguar se renditja ka ndryshuar
mjaft në vitin 2019, pasi vetëm arsimi dhe shëndetësia janë mbështetur nëpërmjet dhurimit ndaj shtetit. Që të dy temat patën një rritje
të konsiderueshme në përqindjen e rasteve të dhurimit të pranuara,
veçanërisht arsimi. Kjo temë kryesoi falë një rritje të dukshme në
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numrin e rasteve të dhurimit në krahasim me vitin 2018, kryesisht në
formë të investimeve kapitale – ndërtimi i një shtëpie për studentë
universitar.
Lidhur me grupet e përfituesve, vetëm komunitetet lokale dhe popullsia e përgjithshme përfituan nga dhurimi ndaj shtetit. Në krahasim
me vitin 2018, një rritje e konsiderueshme prej 15% u vërejt tek
komunitet lokale, për temën e arsimit. Popullsia e përgjithshme, e
cila nuk ishte mbështetur në disa vitet e kaluara, u paraqit në vitin
2019 me 45.5% të të gjitha rasteve të dhurimit.
Institucionet edukative dhe mjekësore u mbështetën më së shumti
përmes dhurimit ndaj shtetit për vitin 2019. Qyteti i Studentëve
Tirana mori disa raste dhurimi për shtetin për ndërtimin e shtëpisë
së studentëve.
Dhurimet
për shtetin/
institucionet

AlbChrome, një kompani e cila është pjesë e Grupit Balfin, mbështeti
shkollën fillore ‘Alush Lleshanaku’ në Bradashesh të Elbasanit me
një donacion të konsiderueshëm monetar. Një investim prej 63,072
euro mundësoi që 380 fëmijë në shkollë të gëzojnë një hapësirë të
re zhvillimi e cila shërben për t'i ndihmuar ata të zhvillojnë dhe përmirësojnë aftësitë e tyre të të mësuarit. Hapësira e Zhvillimit është
një model i shërbimeve të integruara brenda shkollës dhe është në
gjendje të sigurojë ndihmë të integruar psiko-sociale dhe zhvillimore,
me një fokus të veçantë te fëmijët me aftësi të ndryshme. Një shembull tjetër i përkrahjes së Grupit Balfin për arsimin në vitin 2019 ishte
dhurimi për Kopshtin e Qytetit të Ri në fshatin Blliçë. Së bashku me
Jumbo, Balfin Group dhuroi lodra për të gjithë fëmijët dhe siguroi
një donacion financiar për rindërtimin e kopshtit. Kontributi ishte
pjesë e programit të Përgjegjësisë Sociale të Grupit Balfin. Përveç
kësaj, AlbChrome bëri një donacion prej 5,000 euro për kopshtin,
i cili përfshinte pajisje të reja kuzhine si aspiratorë, frigoriferë, dy
soba, lavatriçe dhe pajisje të tjera të nevojshme.
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Kush përfiton nga donacionet?
Përfituesit përfundimtarë kryesorë - % e rasteve

23,1%

njerëz në nevojë ekonomike

20,5%

njerëz me me probleme shëndetësore

15,4%

komunitetet lokale

10,3%

njerëz me aftësi të kufizuara

30,7%

të tjerë

5-10%

njerëz që jetojnë në shtete tjera,
popullsia e përgjithshme

3-5%

-

1-3%

viktima të trafikimit njerëzor

0-1%

-
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Trendet - % e rasteve
2017

2018

2019

Njerëz në nevojë ekonomike

13,6%

37,3%

23,1%

Njerëz me probleme shëndetësore

8,4%

7,8%

20,5%

Komunitetet lokale

15,6%

23,5%

15,4%

Njerëz me aftësi të kufizuara

11,3%

2,9%

10,3%

Që të katër grupet pranuese ishin akoma prezentë edhe në vitin
2019, me një përqindje pak të zvogëluar të rasteve të dhurimit dedikuar atyre (69.3%). Edhe pse njerëzit në nevojë ekonomike patën
një rënie në përqindjen e regjistruar, ato mbetën pranuesit më të
mbështetur.
Grupet tjera përfituese i ndërruan shpesh pozicionet në renditjen
gjatë tre viteve. Edhe krahas rritjes, njerëzit me aftësi të kufizuara
mbetën më pak të mbështetur.
Fondet për mbështetjen e të katër grupeve kryesore të përfituesve
në vitin 2019 u mblodhën kryesisht përmes fushatave.
Vargu i grupeve tjera përfituese më pak të mbështetura ishte i vogël,
por disa ndryshime të mëdha ndodhën në vitin 2019, pasi vetëm tre
grupe përfituese shtesë u mbështetën. Njerëzit që jetojnë në shtete
tjera dhe popullsia e përgjithshme në fakt morën mbështetje më të
madhe se njerëzit me aftësi të kufizuara. Mbështetja për njerëzit që
jetojnë në shtete tjera më së shumti ishte në formë të trajtimeve
mjekësore dhe strehim individual në Kosovë. Për më tepër, përqindja e rasteve të dhurimit për popullsinë e përgjithshme gjithashtu
u rrit dhe ishte produkt i investimit të sektorit të korporatave në
shtëpinë e studentëve universitar në Tiranë, e cila ofron akomodim
të studentëve nga i gjithë vendi.
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Efektet e dhurimit
% e rasteve
61,5%

mbështetja afatshkurtër

38,5%

mbështetja afatgjate

0,0%

të panjohura

Trendet - % e rasteve
2017

2018

2019

Mbështetja afatshkurtër

68,8%

71,6%

61,5%

Mbështetja afatgjate

26,0%

23,5%

38,5%

Të panjohura

5,2%

4,9%

0,0%

Lidhur me përdorimin specifik të donacioneve, është e rëndësishme ndjekja e mbështetjes e cila prodhon efekte strategjike. Në vitin
2019, mbështetja strategjike në Shqipëri pati një rritje prej 15% në
krahasim me vitin e kaluar, më së shumti në formë të pajisjeve dhe
investimeve kapitale ndaj arsimit dhe shëndetësisë. Nga ana tjetër,
dhurimi i njëhershëm pësoi një rënie për shkak të zvogëlimit të shpeshtësisë në dhurimin në formë të materialeve për mbështetjen e
grupeve të margjinalizuara. Të përfshirë në dhurimin afatshkurtër,
trajtimet mjekësore për njerëz me probleme shëndetësore pati një
rritje të vogël. Mbështetja strategjike u mundësua kryesisht nga sektori
i korporatave, me 25.6% nga të gjitha rasteve të dhurimit strategjik.
Individët ishin kategoria më aktive në mbështetjen e njëhershme, me
28.2% nga të gjitha rastet e dhurimit afatshkurtër.
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Dhurimi strategjik - % e rasteve

Shembuj të
mbështetjes
strategjike

investime kapitale

46,7%

pajisje

40,0%

shërbime

13,4%

bursa
rritja e ndërgjegjësimit social/
avokim
kapital fillestar për
sipërmarrësi

0,0%
0,0%
0,0%

Një shembull i shkëlqyeshëm i mbështetjes strategjike ishte investimi
i Bankers Petroleum Shqipëri. Kompania dhuroi 67,360 euro për
rindërtimin e Shkollës Fillore ‘Sotir Kola’ në fshatin Belinë, Patos.
Transformimi i shkollës ishte rezultat i një iniciative të përbashkët
të Bankers Petroleum Shqipëri dhe Bashkisë së Fierit. Shkolla ishte e
vjetër nëntë vjeç dhe nuk ishte rinovuar me vite. Ky ishte një kontribut
i shkëlqyeshëm për 120 nxënësit e saj pasi shkolla tani plotëson të
gjitha standardet e një arsimi cilësor. Investimi përfshinte rindërtimin
e klasave, shkallëve, banjove dhe çatisë, si dhe izolimin termal të
shkollës me qëllim të mbajtjes së një temperature të brendshme të
përshtatshme, njëkohësisht duke ulur kostot e ngrohjes. Rindërtimi
i ambienteve të shkollës filloi në prill dhe përfundoi në shtator.
Vitet e fundit, Grupi Balfin është angazhuar shumë ndaj përgjegjësisë
sociale. Grupi është përqëndruar në zhvillimin e qëndrueshëm të
komuniteteve ku operon dhe ka një strategji të zhvilluar që përfshin
Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të cilat i aplikojnë të gjitha
kompanitë e grupit.
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Mbështetja e
komunitetit lokal

Në vitin 2019, Gazsjellësi Trans Adriatik Shqipëri (TAP) mbështeti zhvillimin e bashkësive lokale përmes projektit Tregjet e Shijes.
Projekti është një investim i përbashkët i Gazsjellësit Trans Adriatik
Shqipëri, Bashkisë së Korçës dhe Marrëveshjes për Shkëmbimin Debitor Italiano-Shqiptar. Gazsjellësi Trans Adriatik Shqipëri kontribuoi
me 512,460 euro, ndërsa Bashkia e Korçës dhe Marrëveshja për
Shkëmbimin Debitor Italiano-Shqiptar siguruan 630,721 euro. Tregjet
e Shijes u ofruan prodhuesve një hapësirë për të shitur mallrat e
tyre, ndërsa banorët e Korçës përfituan një vend modern për të
blerë produkte vendase si pemë dhe perime të freskëta, produkte
të qumështit, peshk dhe mish. Qëllimi i projektit ishte të nxiste zhvillimin e ekonomisë së rajonit dhe zhvillimin e komunitetit.
Nëpërmjet Programit të Gazsjellësit Trans Adriatik Shqipëri për Investime Sociale dhe Mjedisore, kompania mbështeti gjithashtu arsimin
në Shqipëri me tre investime në vitin 2019. Në përgjithësi kompania
investoi rreth 1,478,000 euro përmes këtij programi.
Në janar, Gazsjellësi Trans Adriatik Shqipëri dhe Bashkia e Beratit
hapën dyert e Kopshtit të fshatit Dushnik dhe Shkollës së fshatit
Veterrik. Kopshti i fshatit Dushnik u ndërtua nga e para: përfituan
mobilje të reja dhe pajisje të jashtme që shërbejnë si park për fëmijë. Përveç kësaj, u pajis me sistem të ngrohjes qendrore, një sistem
të mbrojtjes nga zjarri, dalje emergjente dhe izolim termal. Vlera
totale e dy projekteve ishte 440,000 euro. Në tetor, kompania dhe
Bashkia e Skraparit inauguruan kopshtin në qytetin e Corovodës.
Rindërtimi ishte në vlerë prej 498,000 euro. Rreth 60 fëmijë nga
Corovoda përfituan nga ky investim. Në shtator, në ditën e parë
të vitit shkollor, Gazsjellësi Trans Adriatik Shqipëri dhe Bashkia e
Beratit hapën dyert e një shkolle të re në Uzunovë. Projekti ishte në
vlerë prej 540,000 euro dhe mbi 330 nxënës tani gëzojnë kushtet e
përmirësuara të shkollimit.

Dhurimi përmes
thirrjeve për
aplikim
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Telekom Albania mbështeti konkursin kombëtar Idetë e Gjelbra 2019
i organizuar nga Partners Albania. Ky projekt synon të identifikojë
individët në mesin e të rinjve në Kosovë dhe t'u ofrojë atyre mbështetje, trajnim, mentorim dhe mbështetje fillestare financiare përmes
granteve nga donatorët dhe filantropët për idetë e tyre të biznesit.
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të identifikojë dhe mbështesë
planet e biznesit që kanë potencial të lartë për sukses dhe mund të
kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin shoqëror, mjedisor dhe ekonomik të një komuniteti të caktuar ose të një grupi më të gjerë të
komunitetit, me qëllimin përfundimtar për të arritur zhvillimin e
qëndrueshëm të biznesit në të gjithë vendin. Gjatë konkursit dyditor,
u shpërblyen shtatëmbëdhjetë finalistë.
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Mënyra inovative
të dhurimit

Një shembull interesant i dhurimit në vitin 2019 ishte kontributi i Fondacionit Vodafon Albania. Përmes një iniciative të quajtur Knowing
The World Through Voice (Njohja e Botës Përmes Zërit), me kontributin e bizneseve dhe komunitetit të njerëzve me vështirësi në
shikim, Fondacioni organizoi një event unik bamirësie të quajtur
Dinner In The Dark (Darka në Errësirë). Darka u organizua në një
restoran në Tiranë dhe u shërbye në errësirë të plotë. Njerëzit me
shikim të dëmtuar ishin ato që e shërbyen darkën. Gjithsej 35 biznese
e mbështetën kauzën me 39,420 euro, të cilat i dyfishoi Fondacioni
Vodafone Albania. Kështu që, vlera e përgjithshme e investimit ishte
78,840 euro. Fondet do të përdoren për blerjen e softuerit dhe pajisjeve të nevojshme, krijimin e audio përmbajtjes në gjuhën shqipe
për personat me shikim të dëmtuar, si dhe për sesione trajnimi për
përdoruesit e programit. Falë kontributit të NVM-ve dhe Fondacionit
Vodafone Albania, do të hartohet një zgjidhje tekst-fjalim në gjuhën
shqipe për një komunitet me më shumë se 20,000 përfitues. Zgjidhja
do të jetë një burim informacioni në arsim dhe shkencë kompjuterike
për fëmijët me shikim të dëmtuar.
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Dhurimi për lehtësimin e
pasojave nga tërmeti në
Shqipëri në vitin 2019
Në vitin 2019, donatorët në Shqipëri më së shumti përqendruan
mbështetjen e tyre për të ndihmuar viktimat e tërmetit. Të dhënat
tregojnë se më shumë se 24.5 milion euro janë dhuruar me qëllim
të lehtësimit të pasojave nga tërmeti.
Qytetarët ishin kategoria e donatorëve më aktiv me 31.7% nga të
gjitha rastet e dhurimit dhe 56.4% nga vlera e përgjithshme e dhuruar
për lehtësimin e pasojave nga tërmeti. Kontributi i kategorive tjera
të donatorëve në Shqipëri me aktivitetin përkatës të dhurimit të tyre
dhe pjesëmarrjen e tyre në vlerën e dhuruar është prezantuar në
grafikun më poshtë.

Kategoritë e donatorëve
31,7

Shumica individuale

56,4
28,6
29,0

Sektori i korporatave

30,2

Individët

Të tjera

11,7
9,5
2,9

% e rasteve
% e shumës së regjistruar
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Pranuesit - % e rasteve

individët ose familjet

61,9%

qeveritë lokale/kombëtare

20,6%

organizatat jofitimprurëse

14,3%

të tjera

3,2%

Individët/familjet ishin kategoria më e mbështetur e pranueseve
me 61.9%, të ndjekur nga qeveritë lokale/kombëtare me 20.6% dhe
organizatat jofitimprurëse me 14.3%.
Çfarë është dhuruar - % e rasteve

para

87,3%

të mira materiale

1,6%

para dhe të mira materiale

7,9%

shërbime profesionale

3,2%

Dhurimi për lehtësimin e pasojave nga tërmeti në Shqipëri kryesisht
ishte në formë të donacioneve në para të gatshme.
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Lloji i mbështetjes - % e rasteve
95,2%

ndihma humanitare

3,2%

strehimi individual

1,6%

investime kapitale

Ndihma humanitare ishte forma më e shpeshtë e mbështetjes për
lehtësimin e pasojave nga tërmeti.
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Metodologjia
Ky raport është përgatitur duke përdorur bazën e të dhënave Giving Ballkans i cili mbetet burimi më i besueshëm i të dhënave për
dhënien e bamirësisë në rajon. Për shkak të mungesës së të dhënave zyrtare, Catalyst Balkans shfrytëzon mënyra alternative për të
grumbulluar të dhëna, kryesisht raporte të mediave dhe burime të
tjera të gatshme. Gjatë vitit 2019, Catalyst Balkans gjurmoi raportet
e mediave mbi individët vendas, sektorin e korporatave dhe filantropinë e diasporës në Shqipëri. Raportet e mediave janë mbledhur
duke ndjekur mediat elektronike, të shtypura dhe online në nivelin
lokal, rajonal dhe kombëtar në Shqipëri në periudhën nga 1 janari
deri më 31 dhjetor 2019. Gjatë kësaj periudhe, gjithsej 436 raste në
lidhje me dhënien e bamirësisë nga të gjitha llojet e donatorëve u
përpunuan në bazën e të dhënave Giving Ballkans, nga të cilat 39
ishin raste unike.
Kjo metodologji ka kufizime të caktuara. Duke përfshirë faktin më të
rëndësishëm që mediat nuk i regjistrojnë të gjitha rastet e dhënies
së bamirësisë. Megjithatë, ne besojmë se hulumtimi ynë siguron
një pasqyrë mjaft të besueshme të aspekteve më të rëndësishme
të dhënies së bamirësisë sepse shifrat, megjithëse nuk janë gjithëpërfshirëse, ofrojnë një vlerë minimale për treguesit përkatës.
Nëse diskutojmë numrin e rasteve bamirëse të regjistruara, mund
të themi me siguri se numri që tregojmë është numri minimal i rasteve që kanë ndodhur. E njëjta gjë vlen edhe për shumat e parave të
gatshme, aktorët dhe të ngjashme. Tendencat e zhvillimit të dhurimit
janë prezantuar pa përjashtime (d.m.th fatkeqësitë ose donacionet e
njëhershme të cilat tejkalojnë një pjesë të konsiderueshme të vlerës
së regjistruar dhe nuk janë të ripërtëritshme) sepse këto të dhëna
nuk shprehin dhurimin i cili përsëritet nga aktorët lokal çdo vit, dhe
për këtë arsye duhet të prezantohen veçmas. Prandaj, këto të dhëna
mund të përdoren si tregues të shkallës minimale të zhvillimit të
filantropisë në Shqipëri.

Hulumtimi Shqipëria Dhuron 2019 – Raporti Vjetor për Gjendjen e Filantropisë është pjesë e një nisme më të
gjerë për të promovuar dhe nxitur filantropinë një rajonin që përfshin Fondacioni Catalyst. Hulumtimi themelor
dhe ky publikim janë krijuar nga Fondacioni Catalyst (Catalyst Balkan) me mbështetjen bujare të Fondacionit
C. S. Mott dhe Fondit Rockefeller Brothers.
Opinionet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Fondacionit C. S. Mott,
Fondit Rockefeller Brothers, ose partnerëve të tyre.
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