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Guidance	note	for	National	Secretariats	
Guidance	note	25	

I.	Summary	

EITI	implementation	requires	giving	attention	to	day-to-day	activities	to	support	the	government	and	
the	multi-stakeholder	group	(MSG)1	in	carrying	out	their	functions	Among	the	requirements	for	
government	engagement	under	1.1	b	of	the	EITI	Standard	is	the	ability	to	mobilise	resources	for	EITI	
implementation.		One	way	of	doing	this,	as	done	by	almost	all	implementing	countries,	is	to		create	a	
national	secretariat	with	a	full	time	staff	to	make	sure	that	due	attention	is	given	to	the	details	of	
implementation	and	to	ensure	that	decisions	of	the	MSG	are	properly	carried	out.	

The	structure,	mandate	and	function	of	secretariats	vary	from	country	to	country	depending	on	need	
and	context.	In	the	absence	of	any	requirements	in	the	Standard,	the	government	agency	that	is	
responsible	for	implementation	and	under	which	the	secretariat	is	typically	located	can	decide	how	
to	create,	supervise	and	define	the	role	of	the	national	secretariat.		

This	guidance	note	aims	to	provide	guidance	on	the	typical	roles	and	responsibilities	of	national	
secretariats,	documenting	usual	and	good	practices	based	on	existing	implementing	country	
experiences.	It	considers	the	establishment	of	a	national	secretariat,	working	relations	with	the	MSG,	
and	common	issues	and	challenges.		 

																																																													
1	Guidance	Notes	on	MSG	Governance	are	available	here	https://eiti.org/GN14.	Guidance	Notes	on		MSG	
Oversight	of	the	EITI	Reporting	Cycle	are	available	here.		
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1. PËRMBLEDHJE

Kjo Strategji për Komunikim dhe Lidhje me Publikun drejton përpjekjet e EITI-t 
në Shqipëri për t’i përcjellë publikut dhe palëve të interesuara informacione të 
rëndësishme si pjesë e misionit për të rritur transparencën në lidhje me industritë 
e naftës, gazit dhe burimeve minerale të vendit. EITI në Shqipëri operon me 
besimin se burimet natyrore të vendit iu përkasin qytetarëve dhe zbaton 
standardin global të EITI-t për të promovuar një menaxhim të hapur dhe të 
përgjegjshëm të naftës, gazit dhe burimeve minerale.

Audienca e kësaj strategjie është publiku i gjerë, si në nivelin lokal ashtu edhe 
atë kombëtar, si dhe palët e ndryshme të interesuara. Strategjia synon të rrisë 
nivelin e njohurive dhe të informacionit mbi operacionet e industrisë nxjerrëse 
dhe ndikimin e tyre mbi komunitetet dhe për të përmirësuar situatën në të cilën 
informacioni është i kufizuar, i fragmentuar dhe i hapur për keqinterpretim. 
Strategjia do t’i trajtojë këto çështje përmes një përpjekje të kombinuar për 
shpërndarjen e informacionit të saktë për publikun e gjerë, si dhe për angazhimin 
e drejtpërdrejtë me grupet e palëve të interesuara, përfshirë vetë industrinë 
nxjerrëse, institucionet përkatëse publike dhe shtetërore, si edhe grupet e 
shoqërisë civile.  

Qëllimi kryesor i strategjisë është rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi situatën 
aktuale të industrisë nxjerrëse në vend, me shpresën se vetëdija do të përkthehet 
në rritjen e presionit lidhur me llogaridhënien dhe transparencën, dhe, si pasojë, 
edhe për një ndikim pozitiv mbi industrinë, komunitetet dhe popullsinë e vendit 
në përgjithësi. Strategjia synon po ashtu të krijojë edhe një kanal reagimesh 
nga palët e interesuara dhe publiku i gjerë për industritë nxjerrëse, mbi nevojat 
e komuniteteve pranë burimeve minerare, në mënyrë që të përmbushen 
detyrimet sa më mirë. Për më tepër, me anë të informacionit, strategjia synon 
të nxisë diskutime mes komuniteteve dhe përfaqësuesve të industrisë në lidhje 
me zhvillimin e qëndrueshëm.

Strategjia planifikon që t’i përhapë mesazhet kryesore të EITI-t në Shqipëri 
përmes disa kanaleve. Ato përfshijnë pasqyrimin në mediat tradicionale (të 
transmetimit audio-viziv, të shtypit dhe në internet), si edhe në mediat specifike 
(me fokus biznesin dhe median sociale). Kanalet e komunikimit të EITI-t në 
Shqipëri -- llogaritë e saj në median sociale, faqja në internet, botimet dhe 
reklamat me pagesë gjithashtu do të luajnë një rol kryesor.

Komunikimet e EITI-t në Shqipëri do të pasqyrojnë diskutimet e përfaqësuesve 
të organizatës me zyrtarë qeveritarë dhe publikë, puna e të cilëve është e 
lidhur me industrinë nxjerrëse dhe/ose me komunitetet më të prekura nga ajo 
industri. Për më tepër, ato do të përfshijnë dialogun me shoqërinë civile dhe 
forume publike. Publikimi i këtyre diskutimeve do të bëhet përmes kanaleve 
të sipërpërmendura për njerëzit që nuk do të marrin pjesë drejtpërdrejti në 
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forume. Një lidhje e veçantë do t’i kushtohet të rinjve, duke pasur si objektiv 
universitetet dhe shkollat e mesme në zonat me prani të konsiderueshme të 
industrive nxjerrëse, për të rritur ndërgjegjësimin lidhur me standardet e EITI-t, si 
edhe për të nxitur llogaridhënien dhe transparencën lokale dhe kombëtare të 
kësaj industrie.

2. OBJEKTIVAT E KOMUNIKIMIT 

Industritë nxjerrëse përbëjnë një mundësi kyçe ekonomike për komunitete 
në disa pjesë të Shqipërisë, e cila është një vend i pasur me burime natyrore. 
Qëllimet e komunikimit të kësaj strategjie bazohen në parimin e EITI-t për të 
“nënvizuar rëndësinë e transparencës nga qeveritë dhe kompanitë e industrisë 
nxjerrëse dhe nevojën për të rritur menaxhimin publik të financave, si edhe 
llogaridhënien”.

Meqenëse komunikimi efektiv është thelbësor në sigurimin e transparencës, që 
çon në llogaridhënie, qëllimet kryesore të kësaj Strategjie për Komunikim dhe 
Lidhje me Publikun janë:

-  Rritja e njohurive të publikut lidhur me angazhimet dhe parimet që zbaton 
Shqipëria si pjesë e EITI-t.

-  Inkurajimi i diskutimit mes palëve të interesuara dhe publikut në përgjithësi 
mbi nevojën për transparencë në industritë nxjerrëse.

-  Rritja e vetëdijes, që çon në shtimin e presionit publik për një zhvillim të 
qëndrueshëm dhe në përmirësimin të gjendjes së komuniteteve përmes 
përdorimit më të mirë të burimeve natyrore.

-  Rritja e profilit publik të EITI-t në Shqipëri, për njohjen e misionit të saj, rritja 
e kuptimit të vizionit dhe rolit të saj në shoqëri, si edhe forcimi i besimit të 
qytetarëve në institucione.

-  Pjesëmarrja e stafit dhe ekspertëve të EITI-t në Shqipëri si kontribues me 
komente dhe analiza në mediat tradicionale.

-  Rritje e aftësisë së medias për të mbuluar EITI-n në Shqipëri, si një proces 
që kontribuon në qeverisjen e mirë në sektorin nxjerrës dhe rolin që duhet 
të luajë media në sigurimin e suksesit të objektivave të EITI-t.

1. PËRMBLEDHJE
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3. PALËT E INTERESUARA DHE AUDIENCA 

Audienca e synuar e kësaj strategjie përfshin palët kryesore të interesuara për 
EITI-n në Shqipëri dhe publikun e gjerë: 

● Publiku

 ○ Komunitetet në zonat nxjerrëse 

 ○ Publiku i gjerë në të gjithë vendin 

● Institucionet shtetërore dhe publike

 ○ Njësitë e qeverisjes vendore

 ○ Organet e qeverisjes qendrore dhe rajonale

● Organizatat e shoqërisë civile 

 ○ Shoqatat vendore të shoqërisë civile 

 ○ Organizatat kombëtare

 ○ Organizata studimore dhe institute kërkimore 

 ○ Degët kombëtarë të organizatave ndërkombëtare

● Komuniteti i biznesit 

 ○ Kompanitë në sektorin nxjerrës 

 ○ Biznese të tjera të lidhura me industrinë e nxjerrjes 

 ○ Dhomat e tregtisë dhe industrisë 

● Media dhe platformat opinion-formuese

 ○ Shtypi, televizionet, radio dhe versionet online të medias tradicionale 

 ○ Mediat online 

 ○ Media specifike me fokus mbi biznesin dhe ekoniminë

 ○ Formuesit e pavarur të opinionit

● Institucionet arsimore

 ○ Universitete kombëtare dhe rajonale 

 ○ Organizatat përfaqësuese studentore dhe studentët 

 ○ Gjimnazet lokale

1. PËRMBLEDHJE
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4. PLANI PËR KOMUNIKIMET STRATEGJIKE 
DHE REKOMANDIME 

Kjo strategji synon të kombinojë mjete të ndryshme për të arritur audiencën 
e saj të synuar, duke përfshirë një kalendar të ngjeshur të aktiviteteve, si 
edhe promovimin organik ose me pagesë në mediat tradicionale (shtypi, 
televizioni dhe online). Mediat sociale do të shërbejnë gjithashtu si një mjet kyç 
komunikimi. Për më tepër, në takimet me komunitetin dhe palët e interesuara 
do të zbatohen metoda të drejtpërdrejta komunikimi me individët.

Sondazhet e opinionit publik dhe dëshmitë rastësore tregojnë që EITI në Shqipëri 
është ende larg arritjes së statusit për të qenë një emër i shumë i njohur në 
Shqipëri, prandaj duhet të bëhen përpjekje të reja për shtimin e informacionit 
për të kuptuar se çfarë është EITI dhe cilat janë parimet e saj. Meqenëse këtu, 
transparenca dhe përgjegjësia janë fjalë kyçe, kjo strategji rekomandon që 
EITI në Shqipëri të vazhdojë të përdorë moton e saj: “Nga transparenca vjen 
përgjegjshmëria.”

Për të përfshirë një audiencë sa më të gjerë, që të jetë e mundur, të gjitha 
komunikimet me objektiv publikun në përgjithësi duhet të përdorin një gjuhë 
të lehtë për t’u kuptuar dhe të gjitha komunikimet, në përgjithësi, duhet të 
veprojnë në mënyrë të atillë për t’i bërë subjektet e ndërlikuara sa më të lehta 
për t’u kuptuar nga shtresa e publikut me nivel mesatar.

Për më tepër, të gjitha praktikat e komunikimit duhet të bazohen mbi të dhëna 
të qëndrueshme, ku gjendet informacion i rinovuar dhe profesional lidhur me 
palët e interesuara, gazetarët, si edhe për profesionistët e tjerë apo të rinjtë 
që marrin pjesë në veprimtaritë e EITI-t Shqipëri apo që kanë qenë identifikuar 
nga EITI Shqipëri si kontakte të rëndësishme, pasi ajo kërkon të shpërndajë 
informacion mbi misionin, punën dhe veprimtaritë e saj. 

4.1 Lidhja me komunitetet lokale 

Megjithëse të dhëna të përditësuara të sondazheve të opinionit publik janë të 
kufizuara, bazuar në hulumtimet e mëparshme, EITI në Shqipëri duhet të punojë 
për të rritur njohjen e saj nga publikut shqiptar në përgjithësi dhe komuniteteve 
të lidhura me industritë nxjerrëse në veçanti. Për të arritur këtë qëllim mund të 
përdoren mjete të ndryshme. Në to përfshihen:

-  Dy tryeza të rrumbullakëta në vit me palët e interesuara, që do të 
organizohen në komunitetet lokale.

-  Pjesëmarrja në debatet televizive në televizionet publike dhe private, që 
transmetojnë në nivelin lokal dhe kombëtar.
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-  Përhapja me objektiva të drejtpërdrejta e informacionit në mediat 
sociale.

-  Seminare dhe aktivitete me shoqërinë civile dhe të rinjtë.

4.2 Diskutimet dhe takimet me palët e interesuara

Duke nisur nga takimet e Multi Stakeholder Group (MSG), këto do të përfshijnë 
një larmi takimesh me grupet e palëve të interesuara, duke përfshirë qeveritë 
vendore, institucionet shtetërore, organizata të shoqërisë civile, kompanitë 
nxjerrëse, gazetarët dhe studentët. 

Këto aktivitete do të jenë në formën e tryezave të rrumbullakëta, seminareve 
dhe forumeve, qoftë individualisht apo online, në varësi të situatës pandemike 
në periudhën kur ato janë planifikuar që të zhvillohen.

Rekomandohen gjithashtu seminare apo trajnime me gazetarë dhe aktivistë 
të shoqërisë civile, për të treguar se si të hulumtohet dhe raportohet mbi të 
dhënat e industrive nxjerrëse.

Takimet me palët e interesuara kanë një qëllim të dyfishtë. Se pari, ato ndihmojnë 
për të krijuar një kanal komunikimi të dyfishtë, drejtpërsëdrejti personalisht apo 
komunikim (virtual(), midis EITI Shqipëri dhe palëve të interesuara. Së dyti, këto 
diskutime krijojnë informacion të mëtejshëm, i cili mund të përdoret për të arritur 
një audiencë sa më të gjerë me anën e kanaleve të komunikimit, që jepen më 
poshtë.

4.3 Marrëdhëniet me median 

Si pjesë e strategjisë së saj të marrëdhënieve me mediat, përfaqësuesit e EITI-t në 
Shqipëri duhet të punojnë vazhdimisht për të krijuar marrëdhënie me gazetarët. 
Po ashtu, ata duhet të kenë në dispozicion një listë mediash, që përmban 
informacionet e kontaktit për mediat dhe gazetarët me të cilët synohet lidhje.

4.3.1 Televizioni 

Televizioni ka përhapjen më të madhe në tregun shqiptar, i ndjekur nga versionet 
online të mediave të shtypura dhe transmetuese, kështu që televizioni mund të 
shërbejë si një mjet i fuqishëm për evidentimin e mesazhit të EITI-t në Shqipëri. 
Kjo strategji rekomandon një qasje me dy drejtime, dalja e ekspertëve të EITI-t 
në transmetimet televizive të mëngjesit, të pasdites dhe të mbrëmjes, në kanale 
të reja, të përgjithshme apo lajmesh siç janë TV Klan (kryeson në shikueshmëri 
mes kanaleve kombëtare kombëtare) dhe News24 (kryeson në shikueshmëri 
mes kanaleve vetëm me lajme). Kanale të tjera, të mira, që duhen shfrytëzuar 
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për të dalë, përfshijnë RTSH (transmetues publik me ndjekës veçanërisht në 
zonat rurale) dhe A2 News (shikues të arsimuar, me të ardhura të larta). Kanale 
të tjera të rëndësishme do të ishin SCAN TV (kanali i lajmeve të biznesit) dhe 
stacionet televizive lokale në varësi të rajonit ose komunitetit të synuar (si për 
shembull, TV Bulqiza apo Berati TV). Të gjitha këto media janë të pranishme 
në internet me faqet e tyre që iu bëjnë jehonë akoma më shumë mbulimit në 
televizion. Këtu është e rëndësishme të vihet në dukje se kjo duhet fituar me 
mbulimin redaksional në televizion dhe jo duke u lidhur direkt me reklamat e 
paguara, të cilat trajtohen në seksionin më poshtë.

4.3.2 Media e shkruar  

Fatkeqësisht shtypi gjeneralist në Shqipëri ka ndikim minimal si medium. Çdo 
mbulim ose reklamë do të shihej nga një numër gjithnjë e më i vogël njerëzish 
dhe do të kishte më shumë vlerë në versionet online të gazetave. Sidoqoftë, 
“Panorama” dhe “Gazeta Shqiptare” kanë tirazhin më të lartë dhe janë 
mundësi të mira për të pasur reportazhe. Kur synohet një audiencë specifike, 
revistat dhe gazetat me audiencë specifike biznesi janë gjithashtu të dobishme.

4.3.3 Platformat online 

Tashmë ka qindra platforma, të cilat operojnë ekskluzivisht online në Shqipëri. 
Kjo strategji rekomandon kontakt të kujdesshëm me këto platforma, duke e 
kufizuar promovimin në mediat më kryesore dhe të respektuara, në portalet 
jofitimprurëse të financuara përmes donatorëve ndërkombëtarë, si dhe 
portaleve me fokus te biznesi dhe tregtia.

4.3.4 Formuesit e pavarur të opinionit 

Një mënyrë gjithnjë e më e efektshme për të tërhequr vëmendjen është 
ajo përmes individëve me influencë në internet, të cilët zakonisht përdorin 
mediat sociale për të arritur një audiencë të gjerë. Midis tyre ka zëra të besuar 
dhe këta janë aktivistë të shoqërisë civile të palidhur politikisht, profesorë të 
universitetit dhe ekspertë në fushat që mbulojnë misionet e EITI-t në Shqipëri. 
Megjithëse këta nuk janë gazetarë ose media, ata mund të jenë të dobishëm 
në shpërndarjen e mesazhit, pasi mendimet e tyre citohen shpesh në media. 
Gjithsesi, kur merresh me aktivistë të tillë i duhet kushtuar vëmendje e veçantë 
nevojës për t’i paguar, me qëllim që fokusi të mbetet te misioni i transparencës, 
llogaridhënies, si edhe përfshirjes së EITI-t në këto përpjekje. 
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4.4 Media Sociale 

EITI në Shqipëri do të vazhdojë me përdorimin e shpeshtë të Facebook për të 
promovuar veprimtaritë e saj, si dhe për shpërndarjen e informacionit te një 
audiencë më e gjerë, që siguron ky kanal i medias sociale.

Përveç kësaj, si një fazë tjetër në komunikimet e medias sociale, kjo strategji 
sugjeron tre elementë të rinj, të cilët i duhen shtuar metodës së përdorimit të 
medias sociale.

- Twitter do të përdoret për të arritur një audiencë më të specializuar 
gazetarësh dhe aktivistësh të shoqërisë civile.

- LinkedIN mund të përdoret duke pasur si objektiv pjesëtarët e komunitetit 
të biznesit dhe profesionistët. Duhet ndjekur drejtimi i llogarisë kryesore 
globale të EITI-t për përdorimin e duhur të LinkedIN. Ky mjet dhe 
informacioni mbi ndjekësit që siguron ai do të ndihmojë edhe në 
përmirësimin e të dhënave të EITI-t për kontaktet dhe palët e interesuara, 
që u përmendën më sipër.

Përdorimi i këtyre dy platformave të reja do të ishte më pak i kufizuar se 
Facebook, por është jetik për të siguruar rrugët e kontaktit dhe reagime nga 
audiencat e caktuara si objektiv. Një pjesë nga e njëjta përmbajtje infografike, 
e prodhuar për Facebook-un, mund të përdoret edhe në dy kanalet e tjera të 
medias sociale.

- Për më tepër, strategjia rekomandon që EITI në Shqipëri të krijojë një kanal 
të dedikuar në YouTube me siglën e saj për të hedhur të gjitha videot që 
ka mbështetur dhe krijuar, pasi ato duken si të shpërndara në disa llogari 
që tani janë nën menaxhimin e EITI-t në Shqipëri. 

4.5 Faqja e internetit

Faqja e internetit të EITI në Shqipëri tanimë është një burim i mirë dhe i indeksuar 
mirë nga Google, por gjithsesi, një vështrim metodik në çdo faqe dhe seksion të 
faqes zyrtare duhet të bëhet në mënyrë periodike, për shembull, dy herë në vit, 
për t’u garantuar që aty është në dispozicion edhe informacioni më i fundit, se 
ai është i ngarkuar në faqen zyrtare dhe se të gjitha lidhjet funksionojnë.

Për më tepër, faqja zyrtare e internetit duhet të jetë një pasqyrues i mirë i të gjitha 
njoftimeve për shtyp, i raporteve dhe informacioneve të tjera, të shpërndara 
nëpërmjet medias sociale, që shërben di një destinacion përfundimtar për 
këdo që kërkon informacion mbi misionin dhe veprimtaritë e EITI-t Shqipëri.

Ky portal duhet të përdorë në një shkallë sa më të gjerë mjete të tilla si Google 
Analytics për të kuptuar më mirë se ssi lexuesit afrohen te portali dhe çfarë 
informacioni kanë kërkuar më shumë. Kjo do të ndihmojë për të kuptuar 
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efektivitetin e medias sociale mjetet ndërlidhëse të medias, që të çojnë 
te portali, si edhe për të përmirësuar më shumë transmetimin e mesazheve 
kryesore te audiencat e identifikuara.

4.6 Raportet dhe botimet

- EITI do të vazhdojë të botojë dhe shpërndajë me shtyp dhe me formatin 
pdf raportet e mandatuara nga misioni i saj. 

- Broshurat ekzistuese dhe materialet e tjera të shtypura do të vlerësohen 
nëse duhen ribotuar me informacion të freskuar apo me një paraqitje të 
re grafike.

- Po ashtu mund të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të shpërndahen 
për audiencat, që janë si objektiv i përshtatshëm, raportet përkatëse 
ndërkombëtare dhe përmbledhje informacionesh nga EITI Global.

4.7 Reklamat me pagesë

Ndërkohë që shtohet në mënyrë organike informacioni nëpërmjet mjeteve të 
përmendura më sipër, si një objektiv kryesor, po ashtu mund të jenë të dobishme 
edhe reklamat me pagesë, me një objektiv të caktuar. Kjo do të shfrytëzonte 
disa nga mjetet e njëjta, të shtjelluara më sipër, si për shembull, një shpjegim 
i shkurtër me video në një kanal televiziv (që pastaj mund të vihet edhe në 
faqen YouTube të EITI-t në Shqipëri). 

Edhe postimet “sponsored” qe promovohen në median sociale mund të jetë një 
mjet shumë efektiv për shtimin e informacionit dhe të audiencës, si edhe mund 
të përdorej shpesh meqenëse ai ka një kosto më të ulët se sa blerja e kohës në 
televizion apo e hapësirës për reklamat në rrugë.Po ashtu rekomandohet edhe 
vazhdimi i praktikës së tanishme të blerjes së reklamave në hapësira specifike 
në mjediset e jashtme.



11

5. PLAN VEPRIMI PËR AKTIVITETE KOMUNIKIMI

Në kohën kur është shkruar ky plan veprimi nuk dihen ende kohëzgjatja dhe 
ndikimi i situatës së pandemisë COVID-19. Për shembull, disa kufizime lidhur me 
zhvillimin e takimeve me persona mund të ekzistojnë akoma deri nga fundi 
i verës 2021. Në këtë mënyrë, disa nga veprimtaritë e përshkruara në kë të 
strategji dhe në planin e veprimit mund të zhvillohen me anën e mjeteve të 
komunikimit online si Zoom, që tani duket si normal dhe ka gjasa të përdoret 
për disa veprimtari edhe pas fundit të pandemisë. Ndaj rekomandohet sigurimi i 
një leje profesionale për Zoom-in, me qëllim që të lehtësohet zhvillimi i takimeve 
të tilla. Ajo lejë kushton rreth 200 euro në vit.

5.1 Tryeza të rrumbullakëta me aktorët lokalë 

Për çdo vit duhen organizuar të paktën dy tryeza të rrumbullakëta jashtë Tiranës, 
një në komunitetin verior (për shembull, në Bulqizë) dhe një në një qytet jugor 
(për shembull, në Ballsh) – të lidhura të dyja me industrinë nxjerrëse. Duke pasur 
parasysh kufizimet nga pandemia për zhvillimin e takimeve, aktivitetet fizike të 
vitit 2021 mund të shtyhen për nga fundi i vitit.

- Njoftoni takimet e ardhshme në median sociale një muaj përpara.

- Dërgoni para kohe e-mailet për të ftuarit.

- Dërgoni ftesat dhe rendin e ditës te të ftuarit.

- Vendosni një përmbledhje të diskutimeve dhe fotove në kanalet e 
medias sociale dhe në faqen zyrtare të internetit.

5.2 Takimet me palët e interesuara

Përfaqësuesit e EITI-t në Shqipëri organizojnë takime me palët e interesuara 
gjatë vitit. Këto takime duhet të organizohen të paktën një në vit për secilën 
çështje në vijim: 

- Diskutime me institucionet vendore, shtetërore dhe publike në shkalle 
kombëtare mbi përparësitë e EITI-t. 

- Tryezë e rrumbullakët me organizatat e shoqërisë civile për rolin që mund 
të luajnë këto organizata për të kërkuar transparencë dhe llogaridhënie.

- Një forum me komunitetin e biznesit (sektori i industrisë nxjerrëse dhe të 
tjerë) për të diskutuar mbi nevojat dhe përgjegjësitë e tij në këtë fushë.
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- Seminar me institucionet arsimore (universitetet dhe shkollat e mesme) 
për të zbuluar se si mund të informohet dhe përfshihet më mirë rinia për 
këtë fushë.

Çdo veprimtari me palët e interesuar duhet të sigurojë: 

- Pasqyrimin nga media sociale me foto dhe tekst në Facebook dhe 
Twitter. 

- Shumica e takimeve duhet të kenë edhe një artikull në faqen e internetit, 
të shoqëruar me me foto. 

- Takimet me profil të lartë (dy herë në vit) duhet të shoqërohen me njoftim 
shtypi, si edhe me foto, që duhen dërguar në listën e medias.

5.3 Daljet e planifikuara në media

Drejtori ekzekutiv dhe përfaqësues të tjerë të EITI-t në Shqipëri duhet të dalin në 
televizion apo të citohen në shtyp, on line apo me intervista të paktën njëherë 
në çdo tremujor. Këto mund të lidhen me paraqitjen e raporteve kryesore apo 
veprimtarive me vlerë, të cilat janë të lidhura me industritë nxjerrëse. Më poshtë 
jepen disa aktivitete të sugjeruara:

- Dalja në emisionet e mëngjesit në A2 News (“Dita Jonë”) Tremujori I - 
2021 

- Dalja në emisionet e mbrëmjes në News24 TV, Tremujori II - 2021 

- Intervistë në SCAN TV, Tremujori III - 2021

- Intervistë në shtypin kryesor (gazeta ose online) (“Panorama” apo 
“Gazeta Shqiptare”/Balkanweb) Tremujori IV - 2021

- Intervistë në RTSH1 apo RTSH3, në programet e specializuara për çështjet 
sociale/lokale. Tremujori IV - 2021

- Intervistë në stacionet televizive lokale (për shembull, TV Bulqiza, Berati 
TV). Tremujori I - 2022

- Intervistë me botimet e veçanta të dhomave të tregtisë, për shembull, 
AmCham Advantage Magazine, Tremujori II - 2022

- Dalja në emisionet e lajmeve të stacioneve ndërkombëtare, që ndiqen 
shumë në Shqipëri (si Zëri Amerikës - Ditari), Dojçe Vele (DW) Shqip. 
Tremujori III - 2022.

- Emisioni i bisedave të pasdites në Klan TV, Tremujori IV - 2021/2022.

- Emisioni i bisedave të pasdites në Top Channel, Tremujori III - 2021/2022.

- Intervistë apo citime në artikuj të Revistës Monitor. Tremujori IV - 2022
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- Përgatitja dhe përdorimi i një eksperti të EITI-t Shqipëri për t’u cituar 
në anglisht në rrjetet e stacioneve lokale e kombëtare për audiencat 
ndërkombëtare (psh, Tirana Times, Balkan Insight, SEENews, etj), si edhe 
me agjencitë mediatike ndërkombëtare (psh, Reuters, Bloomberg, 
revistën The Economist) për t’u siguruar informacion në përpjekje për të 
shtuar transparencën në industritë nxjerrëse në Shqipëri.

5.4 Freskimi i rregullt dhe zgjerimi i kanaleve të medias sociale

Në të gjitha veprimet me median sociale duhen bërë përpjekje për të bërë 
kryqëzimin e lidhjeve me kanalet e medias sociale, që përdorin institucionet 
partnere, si anëtarët e Multi Stakeholder Group (MSG), EITI Global dhe 
institucione të tjera, me të cilat EITI në Shqipëri ka marrëveshje bashkëpunimi 
-- duke arritur një jehonë nga e cila përfitojnë të gjithë. Aktivitetet konkrete të 
medias sociale të EITI-t në Shqipëri duhet të përfshijnë:

- Vazhdimi i freskimit të rregullt të faqes Facebook nga dy herë në javë 
gjatë muajve të vitit të ngarkuar me aktivitete deri në një herë në muaj 
gjatë sezonit më pak të ngarkuar të verës apo të festave të fundvitit. (Në 
vazhdimësi)

- Rivendosja në punnë e llogarisë Twitter (@EITIAlbania) për EITI-n Shqipëri, 
që ekziston, por nuk është freskuar që nga viti 2019, duke e rifreskuar atë 
me të njëjtën frekuencë si faqen e Facebook. (Tremujori I - 2021)

- Krijimi i një faqe LinkedIN për EITI-n Shqipëri dhe freskimin e saj me një 
frekuencë sa gjysma e asaj të faqes së Facebook. (Tremujori I - 2021)

- Krijimi i një kanali të dedikuar në YouTube për EITI-n Shqipëri dhe hedhja e 
videove që krijohen përpara krijimit të kanalit. (Tremujori II - 2021)

5.5 Dalja e raportit kryesor EITI Shqipëri

Raporti i EITI-t në Shqipëri është planifikuar të dalë nga fundi i vitit 2020 dhe dalja 
e tij mund të mos ndodhë brenda afatit të kësaj strategjie, por meqenëse kjo 
është një ngjarje kryesore, për të duhet një paketë e plotë promovimi. Në varësi 
të datës së daljes, kjo mund të jetë nga fundi i janarit deri nga fundi i shkurtit 
2021 dhe duhet të marrë parasysh mjedisin e pandemisë që vazhdon.

- Njoftim shtypi i cili tregon se raporti ka dalë dhe ndërkohë duhen vënë 
në dukje gjetjet e tij kryesore, që duhen dërguar në disa nga mediat 
kryesore.

- Tekste/infografika që lidhen me raportin të vihen në Facebook/Twitter/
LinkedIN. 
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- Takim në Zoom me gazetarë dhe studiues. 

- Regjistrimi i takimit në Zoom vendoset pastaj në kanalin e sapo krijuar në 
YouTube për EITI-n Shqipëri.

5.6 Promovimi i të dhënave kryesore: portali i hapur me të dhëna dhe regjistri 
minerar 

Portali i hapur për përdorimin e të dhënave, ku jepen edhe veprimtaritë, por 
bëhet edhe promovimi.

Me portalin e ardhshëm për shfrytëzimin e të dhënave, i cili do të bëhet publik 
së shpejti, si një nga burimet kryesore të EITI-t në Shqipëri, kjo strategji sugjeron 
përfshirjen e komunikimeve për t’i bërë të njohur publikut të gjerë, si edhe palëve 
të interesuara dhe institucioneve shtetërore portalin me të dhëna për çdo 
aktivitet komunikimi të jashtëm. Portali me të dhënat është një risi e rëndësishme 
që sjell EITI Shqipëri për institucionet e vendit, që shton transparencën dhe 
përgjegjshmërinë, si dhe duke i krijuar gjithkujt me një lidhje interneti mundësinë 
për të përdorur të gjitha të dhënat rreth industrive nxjerrëse në Shqipëri. Ai 
shërben si një mjet i mirë informimi, si edhe si një shembull i shkëlqyer për atë 
që bën EITI Shqipëri me qëllim që të përmirësojë transparencën. Për këtë arsye 
informacioni mbi portalin dhe adresa e tij në internet duhet të reklamohet në 
çdo aktivitet, por duhen bërë edhe përpjekjet që vijojnë:

- Njoftoni vazhdimisht rreth portalit në median sociale.

- Nxirrni njoftim për shtyp rreth çeljes së portalit dhe shpjegoni përse është 
i rëndësishëm dhe si mund të përdoret.

- Prezantoni portalin në një veprimtari të veçantë promovuese (ndoshta 
edhe nëpërmjet Zoom-it)

- Prezantoni portalin në tryezat e rrumbullakëta dhe në takimet me palët 
e interesuara.

- Përmendeni portalin dhe se si duhet shfrytëzuar për të gjitha daljet në 
media.

Promovimi i regjistrit minerar

Me Regjistrin e ri Minerar, që planifikohet të dalë nga fillimi i vitit 2021, duhen 
bërë përpjekje për të evidentuar rëndësinë e tij dhe përdorimin e tij në një 
mënyrë të ngjashme si për të dhënat e përmendura më sipër. Ato duhet të 
përfshijnë:

- Nxjerrja e një njoftimi për shtyp lidhur me regjistrin minerar, duke shpjeguar 
rëndësinë e tij dhe përdorimin si pjesë e një teme të madhe për shtimin e 
transparencës.
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- Promovim në median sociale me anën e lidhjeve dhe një videoje të 
shkurtër grafike.

5.7 Blerja e reklamave

Blerja e kohës në televizionet lokale dhe kombëtare, me video të shkurtra, 2-3 
minuta me informacion mbi atë EITI në Shqipëri bën dhe në çfarë mënyre mund 
të merret informacioni i tij. Këto video duhen prodhuar me cilësi, të bazohen 
kryesisht te grafikët (rekomandohet) dhe në mjete të tjera që sugjeron agjencia 
prodhuese. Këto video duhen hedhur edhe në kanalin YouTube, që EITI në 
Shqipëri do të krijojë. Marsi dhe shtatori janë periudha ideale, kur njerëzit janë 
në shtëpi dhe shohin në televizor. 

Blini postime promovimi “sponsored” në Facebook dhe Twitter për të shtuar 
audiencën që iu ndjek. Meqenëse kostot janë të vogla, kjo mund të bëhet për 
tri ditë sa herë që ka ndonjë ngjarje kryesore.  
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Kalendari i aktiviteteve - 2021 (Numri i aktivitetit/Muaji)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1     X      X 

5.2    X X    X X X 

5.3  X  X  X    X  

5.4 X X X X X X X X X X X X

5.5 X X          

5.6 X X  X X X X X X X X X

5.7 X  X      X   X

Kalendari i aktiviteteve - 2022 (Numri i aktivitetit/Muaji)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.1   X       X  

5.2  X X X X    X X X 

5.3   X   X   X   X

5.4 X X X X X X X X X X X X

5.5    X     X   

5.6 X X X X X X X X X X X X

5.7 X  X      X   X


