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PARATHËNIE
Kanë kaluar më shumë se 18 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, përkundër
përmirësimit të dukshëm, vendi ende ballafaqohet me një mori sfidash
shoqërore, politike dhe mjedisore. Këtu nuk jemi të vetmit, edhe shumë shtete të
tjera ballafaqohen me po të njejtat probleme, siç edhe mund të shihet në Sfidat e
Zhvillimit të Qëndrueshëm, të formuluara në vitin 2015 nga Kombet e
Bashkuara, të cilat janë pranuar nga 193 shtete.
Në vitet e fundit, një ndër përgjigjet më efikase ndaj këryte sfidave ka qenë
zhvillimi dhe rritja e ndërrmarjeve shoqërore (të ndërlidhura me inovacionin
shoqëror dhe ndërrmarrësinë shoqërore). Si profesionistë dhe hulumtues të
shqetësuar thellë për të ardhmen e Kosovës, jemi frymëzuar të shikojmë se çfar
ndikimi është duke pasë kjo lëvizje globale, në vendet e zhvilluara por edhe në
ato në zhvillim.
Vetë trendi tashmë është vërejtur edhe nga qeveria e Kosovës, e cila në vitin
2011 ka nisë draftimin e projektligjit aktual për ndërmarrjet shoqërore.
Sidoqoftë, lëvizja e ndërmarrjeve shoqërore po përparon me shpejtësi në mbarë
botën, me shumicën e ndryshime që kanë ndodhur vetëm në vitet e fundit - jo
vetëm në strukturat ligjore të reja, por edhe në aplikimet dhe mjetet praktike. Ne
e shohim këtë si një moment të mrekullueshëm për Kosovën - për të ndërtuar
mbi progresin që kemi bërë tashmë dhe për të mësuar nga përvojat e ekspertëve
të ndërmarrjeve shoqërore dhe praktikuesve në mbarë botën.
Për fat të mirë, kjo detyrë është bërë më e lehtë nga lidhja jonë globale dhe e
shtuar, që David Bornstein (2007), në librin e tij Si të ndryshojë botën, e sheh si
një nga motorët kryesorë të lëvizjes së ndërmarrjeve shoqërore. Kjo sepse, nga
njëra anë, pabarazitë tona globale dhe ndikimet mjedisore janë më të dukshme
dhe më të shpërndara; ndërsa nga ana tjetër, ne jemi në gjendje të lidhemi më
lehtë me krijuesit e zgjidhjeve, zgjidhësit e problemeve dhe inovatorët shoqëror,
kudo që të jenë.
Prandaj, me këtë studim kemi një qëllim të dyfishtë: ne duam të rrisim
kuptueshmërinë tonë për trendet, praktikat dhe politikat ekzistuese të
ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë; gjithashtu duke u bazuar në trendet globale,
ne duam të sfidojmë dhe ’pengojmë' disa nga qasjet tradicionale (dhe shpesh më
pak efektive), të të bërit biznes dhe trajtimit të problemet shoqërore në Kosovë.
Na gëzon fakti se gjenerata e mijvjeçarit të ri në Kosovës - një nga grupet kyçe të
piketuara me legjislacionin e ri të ndërmarrjeve shoqërore - është entuziaste për
t'u bashkuar dhe për të nxitur lëvizjen e ndërmarrjeve sociale në vendin tonë.
Megjithatë, për ta bërë këtë, duhet të adresohen disa barriera dhe kufizime,
veçanërisht në aspektin e mënyrës së përcaktimit, strukturimit dhe nxitjes së
ndërmarrjes sociale.
Ne besojmë se Kosova është e gatshme të përafrohet më shumë me trendet e
fundit në ndërmarrjet shoqërore në Evropë dhe në mbarë botën. Çka do të shpie
te një një burim i madh energjie për të përshpejtuar zhvillimin e qëndrueshëm.

Jemi të lumtur që përmes këtij hulumtimi do të kontribuojmë, në një farë
mënyre, jo vetëm në debatin e vazhdueshëm politik dhe zbatimin praktik të
ndërmarrjeve shoqërore, por edhe në një ndryshim të qëndrimeve në vendin
tonë, duke e zhvendosur Kosovën nga një vend të përqëndruar në kriza dhe
probleme- në një vend që është i orientuar nga vlerat dhe zgjidhjet.
Ekipi punues,
Nëntor 2017

PËRMBLEDHJE
Ky raport hulumtues është porositur nga LENS dhe EYE (Projekt i Zyrës
Zvicerane për Bashkëpunim) me qëllim që: 1) të përcaktojë entitetet që veprojnë
si ndërmarrje shoqërore në Kosovë; 2) të identifikojë sfidat kyçe shoqërore dhe
mjedisore në Kosovë; 3) shqyrtimin e modeleve ndërkombëtare legjislative dhe
të bazuara në treg për ndërmarrjet shoqërore; dhe 4) të propozojë një
përkufizim të ndërmarrjeve shoqërore.
Hulumtimi u krye nga Indira Kartallozi dhe Lens gjatë periudhës korrik-nëntor
2017, duke përdorur një kombinim të metodave të kërkimit primar dhe
sekondar. Së pari, është bërë një rishikim gjeneral i përkufizimeve të
ndërmarrjeve shoqërore për të arritur kritere të përshtatshme për identifikimin
dhe hartimin e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë.
Tutje, gjatë fazës së identifikimit në nivel vendi, është studiuar përvoja kosovare
e ndërmarrjeve shoqërore, përfshirë kontekstin socio-ekonomik dhe
projektligjin ekzistues për ndërmarrjet shoqërore. Nga një bazë të dhënash të
ndërmarrjeve shoqërore të identifikuara, u intervistuan 26 përfaqësues nga
rajone të ndryshme në Kosovë, për të përcaktuar strukturën e tyre ligjore,
modelin e biznesit (burimet e financimit) dhe sfidat.
Një gjetje kyçe nga kjo fazë hulumtuese ishte se shumica e ndërmarrjeve
shoqërore që veprojnë në Kosovë janë regjistruar si OJQ, me programe të
ndërmarrjeve shoqërore të ngritura në anën e asistencës për vetëqëndrueshmërinë financiare. Megjithatë, këto OJQ mbesin të varura nga grantet
apo donacionet për shumicën e të ardhurave të tyre. Si rezultat, ndërmarrja
shoqërore më shump i përafrohet një mendësie si bamirësia, sesa frymës
komerciale.
Gjetja e dytë e theksuar është se përkufizimi i tanishëm ligjor po del të jetë
jashtëzakonisht i ngushtë dhe kufizues për ndërmarrjet ekzistuese shoqërore po
e gjejnë përkufizimin e tanishëm ligjor të shoqërisë (në projektligjin e
propozuar) jashtëzakonisht të ngushtë dhe kufizues, duke kufizuar kështu
kreativitetin e tyre për përdorimin e biznesit për të ndihmuar në adresimin e
sfidave sociale dhe mjedisore të Kosovës.
Faza tjetër ishte të zhvillonim një ushtrim të ngjashëm identifikimi në nivel
ndërkombëtar, gjatë të cilit shqyrtuam modelet ligjore dhe praktike për
ndërmarrjet shoqërore në mbarë botën. Profilet e detajuara, të gjetura nga
hulumtimet dhe intervistat e ekspertëve, të zhvilluara në Mbretërinë e Bashkuar,
SHBA, Indi, Malajzi, Ekuador dhe Afrikë të Jugut, duke përfaqësuar një kombinim
të vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim, si dhe nivele e faza të ndryshme të
adoptimit dhe zbatimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Një gjetje kyçe nga kjo fazë ishte se ndërmarrjet shoqërore zakonisht
përkufizohen si biznese që kanë një mision shoqëror që kontribuon në ndonjë
nga një sërë çështjesh, por zakonisht mbulon qeverisjen, punëtorët, komunitetin
dhe mjedisin. Ndryshe nga Kosova, ndërmarrjet sociale zakonisht nuk kërkohen

që të synojnë komunitetet në disavantazh ose të punësojnë njerëz nga grupet e
pafavorizuara, edhe pse mund të zgjedhin ta bëjnë këtë.
Një gjetje e dytë kyçe nga hulumtimi ndërkombëtar është se shumica e
ndërmarrjeve shoqërore në botë kanë një qasje si në strukturë organizateve,
ashtu edhe në mendësinë e tyre më biznesore (fitimprurëse), sesa të një OJQ-je
(jofitimprurëse). Në shumë raste, të pasurit e një strukture ligjore hibride nuk
shihej si e nevojshme, gjegjësisht ndërmarrjet sociale mund të regjistrohen si
kompani normale, por me një mision shoqëror të deklaruar publikisht. Ato
dallohen pra, nga veprimet e tyre dhe nga skemat e certifikimit (siç është psh
lëvizja B Corp / B Lab).
Një gjetje e tretë kyçe nga hulumtimi ynë ndërkombëtar ishte se rritja në
ndërmarrjet shoqërore është e nxitur më shumë nga nevojat e shoqërisë,
mundësitë e tregut dhe fryma sipërmarrëse e njerëzve të saj, sesa nga ekzistenca
e legjislacionit të ndërmarrjeve shoqërore. Strukturat (si shoqatat e biznesit për
ndërmarrjet shoqërore) dhe stimujt (siç janë skemat e certifikimit vullnetar si B
Corp / B Lab) kanë qenë gjithashtu drejtues shumë të efektshëm.
Përfundimi kryesor nga hulumtimi ynë është se një qasje nga poshtë-lart, dhe jo
e anasjellta, është më efektive në lëvizjen e rritjes së ndërmarrjeve shoqërore.
Veçanërisht kjo nënkupton të kenë mundësinë e zgjedhjes së llojeve të
strukturave që mund të veprojnë si ndërmarrje shoqërore dhe dizajnimin e
stimujve që ofrojnë përfitime ekonomike dhe reputacionale për organizatat që
zgjedhin këtë formë të operimit.
Dy rekomandimet tona kryesore janë që: 1) projektligji aktual duhet të
rishikohet për të marrë parasysh gjetjet e këtij hulumtimi (dhe trendet
globale në këtë fushë në përgjithësi); dhe 2) duhet të investohet në ngritjen
e kapaciteteve (arsim dhe trajnim) ndërmjet sipërmarrësve shoqëror
ekzistues dhe potencialë në Kosovë.

1.

HYRJE

1.1

Konteksti i hulumtimit

Shfaqja e strukturave të reja të biznesit përtej modelit tradicional po i përgjigjet
gjithnjë e më shumë nevojave shoqërore dhe mjedisore për zhvillim të
qëndrueshëm. Mënyra se si këto ndërmarrje të reja përshkruhen ndryshojnë dhe
përfshijnë ndërmarrje të qëndrueshme, ndërmarrje shoqërore, biznese shoqërore
ose të ashtuquajtura biznes për të mirë.
Megjithë këto variacione, objektivi kryesor i këtyre ndërmarrjeve është i
ngjashëm: të ndjekësh një qëllim shoqëror në përputhje me konceptet e
qëndrueshmërisë siç janë përgjegjësia mjedisore, barazia shoqërore dhe respekti
për njerëzit dhe natyrën. Për qëllimet e hulumtimit tonë, do të përdorim termin
ndërmarrje shoqërore.
Akademia dhe ekonomistët pajtohen se ndërmarrjet sociale po bëhen shtytëse të
rëndësishme për zhvillimin socio-ekonomik dhe krijimin e shoqërive të
shëndetshme. Nëse këto aktivitete praktikohen në ekonomi të shtyrë nga
faktorët, të nxitur nga efikasiteti, apo nga ato të nxitura nga inovacionet (Porter,
2002), ato pashmangshëm tregojnë ndikimin e tyre me : 1) uljen e normave të
papunësisë; 2) rritjen e inovacionit; dhe 3) përshpejtimin e transformimit
ekonomik.
Ndërmarrjet shoqërore po bëhen një formë popullore e biznesit në mbarë botën,
por rajone dhe vende të ndryshme janë në faza të ndryshme të pjekurisë në këtë
lëvizje. Disa, si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, tashmë janë të
mirëpërcaktuara, ndërsa të tjerë, si India, Malajzia, Afrika e Jugut dhe Ekuadori,
janë më në fillim. Më tutje i shqyrtojmë të gjitha këto në detaje në kapitullin e
hulumtimit ndërkombëtar.
Hulumtimi mbi ndërmarrjet shoqërore në Evropë përfshin dy raporte të fundit:
Analizë e shkurtë e politikave mbi ndërmarrësinë shoqërore: Aktivitetet
Ndërmarrëse në Evropë (KE dhe OBZhE, 2013); dhe Ndërmarrja shoqërore në
Evropë: Zhvillimi i sistemeve ligjore që mbështesin rritjen e ndërmarrjeve
shoqërore (ShELNSh, 2015). Së bashku, këto raporte tregojnë se lëvizja e
ndërmarrjeve shoqërore tashmë është themeluar mirë (dhe e mbështetur
ligjërisht) në shumë pjesë të Evropës (shih Tabelën 1).
Tabela 1: Legjislacioni për ndërrmarjet shoqërore nga ShELNSh (ne Anglisht:
ESELA) definimi i ndërrmarjes shoqërore
Vendet e BE-së
Mbretëria e Bashkuar
Danimarka
Luksemburgu

Ligji për ndërrmarjet shoqërore
Kompani për Interes të Komunitetit (KIK)
Ligji Nr. 711 i 25/06/2014 për Ndërrmarjet
shoqërore të regjistruara
Shoqëri për ndikim shoqëror (ShISh)(në zhvillim e
sipër)

Franca
Italia
Portugalia
Belgjika
Republika Çeke
Spanja
Finlanda
Latvia
Sllovakia
Sllovenia
Kroacia
Lituania
Polonia

Hungaria
Greqia

Malta

Shoqëri bashkëpunuese për interes kolektiv (SCIC)
Kooperativa Shoqërore, sipas ligjit Nr. 381/1991
Ligji për ndërrmarjet shoqërore (155/2006)
Kooperativa për solidaritet shoqëror, sipas Kodit
për Kooperativat (Ligji Nr. 51/96)
Kompani për qëllime shoqërore
Social
Co-operatives
under
Commercial
Corporations Act no. 90/2012 Coll
Kooperative e iniciatives shoqprore, sipas Ligjit
kombëtar 27/1999 dhe legjislacionit rajonal
Ligji për Ndërrmarjet Shoqërore (1351/2003)
LATVIA Ligji për ndërrmarjet shoqërore (në
zhvillim e sipër)
Ligji Nr. 5/2004 mbi Shërbimet e punësimit
Ligji për Ndërrmarjet Shoqërore (20/2011)
Ndërrmarjet shoqërore, sipas Ligjit për
Kooperativat (OG 34/11, 125/13)
Ndërrmarje Sociale (Ligji X-2251)
Kooperativa shoqërore, sipas Ligjit të 27 prillit
2006 Ligji për ndërrmarjet shoqërore
(në
zhvillim)
Kooperativa shoqërore, sipas Ligjit Nr. X të vitit
2006 mbi Kooperativat
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara kooperativa
shoqërore (Koi.S.P.E.) sipas Ligjit 2716/1999
Ndërrmarje shoqërore kooperativa (Koin.S.Ep)
sipas Ligjit 4019/2011
Ligji për ndërrmarjet sociale (në zhvillim)

Hulumtimet e fundit nga NESsT (2017) sugjerojnë se rajoni i Ballkanit (dhe më
konkretisht Ballkani Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia,
Kosova, IRJ e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbia) janë ende në fazat e hershme të
maturisë në implementimin e modelit të ndërmarrjeve shoqërore. Niveli i
zhvillimit të tyre u vlerësua bazuar në ciklin jetësor të ndërmarrjeve shoqërore
që përfshin katër faza: planin, validimin, përgatitjen për t’u avancuar dhe
avancimin.
Raporti thekson se shumica e ndërmarrjeve shoqërore në rajon janë në fazat e
hershme të hartimit dhe validimit. Midis këtyre vendeve të Ballkanit, vetëm
qeveria kroate ka një strategji të ndërmarrjeve shoqërore. Pjesa tjetër e shohin
zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore si pjesë e strategjisë së tyre të përfshirjes
sociale ose një politike që do të sjellë përfitime për njerëzit me aftësi të
kufizuara. Sfida të tjera lidhen me ekzistencën e ligjeve të ndërmarrjeve
shoqërore që lidhin këto entitete me një formë ligjore të veçantë.
Kosova po ashtu është në një fazë mjaft të hershme në zhvillimin e ndërmarrjeve
shoqërore dhe natyra e ndërmarrjeve sociale vazhdon të keqkuptohet gjerësisht,

mjaft shpesh. Në vitin 2016 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë
propozoi legjislacionin1 në të cilin ndërmarrja shoqërore është përshkruar si:
“Person juridik pavarësisht mënyrës së themelimit të tij, që në aktin e vet
themelues i përmban objektivat sociale, kryen aktivitete ekonomike, bënë
prodhimin e mallrave dhe shërbimeve në interes të përgjithshëm të
shoqërisë dhe i integron në punë personat nga grupet e cenueshme.”
Sipas këtij projektligji, aktivitetet e një ndërmarrjeje shoqërore përcaktohen si:
"Aktivitetet që i shërbejnë interesave të përgjithshme sociale, në formën e
ofrimit të mallrave dhe shërbimeve sociale që rrisin cilësinë e jetës, forcojnë
bashkëpunimin social dhe inkurajojnë integrimin e grupeve të cënueshme".
Ky projektligj, posaçërisht përkufizimet dhe parimet sipas të cilave ndërmarrjet
shoqërore do të kërkohet të veprojnë, ka ngritë shqetësime në mesin e një numri
të palëve të interesuara në Kosovë. Çka ka nxitur krijimin e një Grupi Punues nga
LENS dhe EYE, i përbërë nga një numër organizatash duke përfshirë
përfaqësuesit e qeverisë, me qëllim që të nxjerrë në pah dhe t'i përgjigjet
çështjeve kyçe dhe shqetësimeve rreth këtij ligji të propozuar (Shih Kutinë 1).
Kutia 1: Çështjet dhe shqetësimet kryesore lidhur me projekt ligjin e
ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë
1) Ky ligj kufizon aktivitetet e ndërmarrjeve shoqërore, megjithëse është e kuptueshme që këto
kufizime janë krijuar për të parandaluar keqpërdorimin e fitimit të krijuar;
2) Ky ligj duhet të bazohet në përvojat dhe njohuritë e ndërmarrjeve ekzistuese që veprojnë si
ndërmarrje shoqërore në Kosovë;
3) Ky ligj duket se mbështet organizatat joqeveritare më shumë sesa ndërmarrjet shoqërore.
Ndërmarrjet shoqërore duhet të shihen më shumë si përdorues të qasjes së orientuar nga biznesi
në funksion të adresimit të problemeve shoqërore.
4) Ndërmarrjeve shoqërore nuk duhet t'u kërkohet të përfshijnë grupe të margjinalizuara, edhe
pse kjo është një strategji që ata mund të adoptojnë në punën e tyre. Qëllimi kryesor i
ndërmarrjes shoqërore mbetet zgjidhja e një problemi shoqëror (që mund ose nuk mund të jetë
në lidhje me një grup të veçantë të margjinalizuar);
5) Ka konfuzion lidhur me ato që konsiderohen të jenë grupe të margjinalizuara;
6) Mund të ketë implikime të pavlerësuara të këtij ligji për ligjin mbi pensionet për personat me
aftësi të kufizuara;
7) Kufizimi i propozuar ndaj organizatave ose shoqatave joqeveritare që kanë pronësi të
ndërmarrjeve shoqërore është një shqetësim dhe gjithashtu në kundërshtim me praktikat më të
mira ndërkombëtare;
8) Kufizimi i propozuar ndaj transferimit të parave nga ana ndërmarrjeve shoqërore në një
organizatë të lidhur (të investuar) në mënyrë që të plotësojë tërësisht misionin e saj është një
shqetësim;
9) Procedurat burokratike me qëllim të marrjes së statusit të një ndërmarrjeje shoqërore mund
të dekurajojnë praktikën e këtyre ndërrmarjeve dhe ta bëjnë atë më pak të zbatueshme;
10) Brengosës është gjithashtu kufizimi i propozuar ndaj bizneseve ekzistuese të cilat nuk mund
të shndërrohen në ndërmarrje shoqërore, si dhe gjithashtu shpjegimi i paqartë për organizatat
ekzistuese joqeveritare që bëhen ndërmarrje shoqërore;
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Draft Ligji për ndërrmarjet Sociale

11) Objektivi specifik i përfshirjes së 30% të punonjësve nga grupet e margjinalizuara mund të
mos jetë e përshtatshme (shih pikën 4 më lart) dhe mund të mos jetë e zbatueshme, pasi shumë
ndërmarrje sociale fillojnë punën e tyre me grupe më të vogla njerëzish;
12) Duket se ka procedura të panevojshme për të kontrolluar ndërmarrjet sociale, të cilat mund
të ishin adresuar përmes strukturave ekzistuese të Administratës Tatimore të Kosovës, në vend
që të krijonin një administratë tjetër.

Grupi punues shpejt arriti në përfundimin se për tëqartësuar kuptimin e
përbashkët për ndërmarrjet dhe institucionet qeveritare në Kosovë që
dëshirojnë të mbështesin zhvillimin e ndërmarrjeve sociale, kishte nevojë për një
definim më të qartë të ndërmarrjeve shoqërore, funksionimit të tyre dhe si
mbështeten ato në nivel ndërkombëtar, së bashku me një vlerësim të
aktiviteteve dhe nevojave të ndërmarrjeve lokale të ndërmarrjeve shoqërore.
Duke përdorur këto shqetësime si një pikënisje, grupi punues i udhëhequr nga
LENS dhe Rritja e Punësimit të të Rinjve (EYE) filloi studimin aktual me
objektivat e mëposhtme kërkimore:
a)

b)
c)

d)

1.2

Harta e subjekteve që veprojnë si ndërmarrje shoqërore në Kosovë:
duke përfshirë ndërmarrjet që karakterizohen nga ofrimi i
produkteve dhe shërbimeve komerciale që kanë për qëllim
ndikimin social.
Identifikimi i problemeve kyçe shoqërore dhe mjedisore në Kosovë:
duke përfshirë ato çështje ku ndërrmarjet shoqërore mund të jenë
të përshtatshme për të ndihmuar adresimin.
Rishikimin e modeleve dhe praktikave legjislative ndërkombëtare
për ndërmarrjet shoqërore: duke përfshirë kuadrin ligjor,
përkufizimet dhe mekanizmat e tregut për të mbështetur
ndërmarrjet shoqërore në disa vende të ndryshme.
Propozimin e një përkufizim të ndërmarrjeve sociale: duke marrë
parasysh kushtet vendore, ekonomike, sociale dhe mjedisore, si
dhe prioritetet e Kosovës dhe tregun kombëtar të punës.

Definimi i ndërrmarjeve shoqërore

Shumica e përkufizimeve ndërkombëtare të ndërmarrjeve shoqërore përfshijnë
terma të tillë si qëllimi social, ndikimi social, qëndrueshmëria financiare dhe
shkallëzimi. Ndërmarrja shoqërore konsiderohet të përfshijë një aktivitet
inovativ me motiv social dhe për qëllime komerciale (Dees & Anderson, 2003;
Emerson & Twersky, 1996), ose bashkimi i qasjeve fitimprurëse dhe
jofitimprurëse nëpërmjet një strukture hibride (Austin, Leonard , Reficco, & WeiSkillern, 2004).
Një përkufizim i përmendur zakonisht për ndërmarrjen shoqërore është 'një
entitet që ka për qëllim të krijoj vlera shoqërore në vend të pasurisë personale ose
të aksionarëve' (Zadek & Thake, 1997) me aktivitetet e saj nënkuptohen 'zgjidhje
t inovative që adresojnë problemet sociale ose mjedisore'.

Tabela 2 tregon një përzgjedhje më të gjerë të përkufizimeve të ndërmarrjeve
shoqërore në mbarë botën, të marra nga literatura ndërkombëtare dhe
intervistat që zhvilluam me ekspertët në këto vende.
Duke nxjerrë fjalë kyçe nga këto përkufizime - si ndryshimi social, misioni
shoqëror, ndryshimi i mjedisit, biznesi social, inovacioni, biznesi, gjenerimi i të
ardhurave, riinvestimi - ne shohim se ato përshtaten mirë me përkufizimin e
Bashkimit Evropian që përshkruan ndërmarrjet sociale si
"Subjektet që kërkojnë t'i shërbejnë interesit të komunitetit (sociale,
shoqërore, objektivave mjedisore) në vend të maksimizimit të fitimit".
Ne do të përdorim këtë përkufizim për hulumtimin tonë. BE vazhdon më tej për
të përshkruar se këto njësi gjithashtu kanë:
një natyrë inovative, përmes mallrave ose shërbimeve që ato ofrojnë, dhe
nëpërmjet organizimit ose metodave të prodhimit që ata i përdorin", duke
shtuar se ata mund të "punësojnë edhe anëtarët më të brishtë të shoqërisë
(personat e përjashtuar nga shoqëria)" dhe "kontribuojnë në kohezionin
social, punësimin dhe reduktimin e pabarazive ".2
Tabela 2: Përkufizimet e vendeve pjesëmarrëse
Vendi

Përkufizimi

Shtetet
Bashkuara

e Organizatat që adresojnë një nevojë themelore të paplotësuar ose
zgjidhin një problem shoqëror nëpërmjet një qasje të drejtuar nga
tregu

Mbretëria
Bashkuar

e Një biznes me objektiva kryesisht sociale, te hyrat e të cilit janë
kryesisht të riinvestuara në biznes për këtë qëllim, apo në
komunitet, në vend që të nxiten nga nevoja për të maksimizuar
fitimin për aksionarët dhe pronarët

India

Institucionet që zbatojnë parimet e ndërmarrësisë për arritjen e
një ndryshimi shoqëror

Ekuadori

Kompanitë me një qëllim ekonomik të cilët përmes produkteve
dhe shërbimeve të tyre ndihmojnë në zgjidhjen e një çështjeje
sociale

Malajzia

Një kompani pa dividendë, pa humbje, e drejtuar nga një mision
social për të zgjidhur problemet urgjente

Afrika e Jugut

Organizatat (duke përfshirë ndërmarrjet e vogla të komunitetit,
kooperativat dhe OJQ-të), ku sipërmarrësit shoqërorë kanë vënë
inovacionin në praktikë, duke përdorur strategjitë për gjenerimin
e të ardhurave për t'u bërë më të qëndrueshme, bizneset
shoqërore ose kompanitë që nxiten nga dëshira e tyre për të sjellë
ndryshime sociale ose mjedisore

2Komisioni

Evropian, 2017

Raporti vazhdon me një përshkrim të metodologjisë së hulumtimit, pasuar nga
një eksplorim i kontekstit të Kosovës dhe përvojës ndërkombëtare të
ndërmarrjeve shoqërore (duke përfshirë edhe profilet e vendeve), para nxjerrjes
së konkluzioneve dhe bërjes së rekomandimeve.

2.

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Një studim cilësor kërkimor është ndërmarrë duke përdorur intervista gjysmë të
strukturuara dhe pyetësorë. Aktivitetet kërkimore u ndanë në dy kategori:
1. Hartimi kombëtar - përfshirë intervistat me organizatat që veprojnë si
ndërmarrje sociale në Kosovë; dhe
2. Hartimi ndërkombëtar - përfshirë intervistat me ekspertë të vendeve të
bazuara në Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Malajzi, Indi, Ekuador
dhe Afrikë e Jugut.

2.1

Hartimi kombëtar

Në fillim identifikuam partnerët tanë duke përdorur pyetësorët e para-vlerësimit
dhe vlerësimit (shih Shtojcën 1 dhe Shtojcën 2). Kjo na ndihmoi të identifikojmë
bizneset dhe organizatat që veprojnë si ndërmarrje shoqërore në Kosovë.
Pyetësorët u formuluan në bazë të kornizës "Vlerat e Integruara" të Prof. Wayne
Visser (2017)3 një eksperti ndërkombëtar të bizneseve të qëndrueshëm (shih
Figurën 1), e cila tregon se si biznesi mund të adresojë pesë forcat sistemike
kryesore të fragmentimit (ose zbërthimit) në shoqëri, përmes inovacionit dhe
transformimit. Kjo përputhet mirë me Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të
OKB-së4 dhe me misionin e ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë biznese të
orientuara drejt zgjidhjeve të fokusuara në trajtimin e sfidave shoqërore.
Kuadri i Vlerave të integruara është një mënyrë për të distiluar qëllimin e
ndërrmarjes sociale në pesë fusha të ndikimit shoqëror, secila prej të cilave
paraqet një rrugë për inovacionin që trajton një burim themelor të zbërthimit në
shoqëri (të quajtur "pesë forcat e fragmentimit" në këtë kornizë ). Kjo kornizë e
orientuar nga zgjidhjet u përputh me pesë tendencat pozitive ekonomike që po I
kundprpërgjigjen shkatërrimit të vlerës në shoqëri, gjegjësisht ekonomitë
elastike, eksponenciale (ose dixhitale), qasjes (ose ndarjes), ekonomisë rrethore
dhe asaj të mirëqenies.
3

Dr. Wayne Visser është Profesor i Vlerave të Integruara dhe Udhëheqës i programit për
Transformim të qëndrueshëm në Shkollën e Menaxhimit të Antwerpit, si dhe shkollar, Ligjërues,
Drejtues i Përgjithshëm dhe ish Drejtor i Kërkimeve në Institutin e Udhëheqjes së
Qëndrueshmërisë në Universitetin e Kembrixhit.
4 Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SZhQ), të përcaktuara në Transformimi i botës sonë:
Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm, është një grup prej 17 "Qëllimesh Globale" me 169
objektiva. Udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nëpërmjet një procesi deliberativ që përfshin 193
shtetet anëtare, si dhe shoqërinë civile globale, qëllimet janë të përfshira në paragrafin 54 të
Rezolutës së Kombeve të Bashkuara A / RES / 70/1 të 25 shtatorit 2015.

Në secilën nga këto fusha, ekzistojnë modele biznesi të përparuara, praktika,
produkte dhe shërbime që po ndërtojnë, dhe jo shkatërrojnë, vlerën shoqërore.
Brenda këtyre modeleve të biznesit, modeli i ndërmarrjeve shoqërore përshtatet
mirë, pasi modus operandi i tij është të përdorë inovacionin për të zgjidhur
problemet sistematike shoqërore. Modeli i integruar i Visser-it përshkruan
rrugët e inovacionit si 'të përqendruar në gjendjen e ardhshme të dëshiruar që po
përpiqen të arrijnë, e që është një shoqëri më e sigurtë, e zgjuar, e përbashkët, e
qëndrueshme dhe e kënaqshme'.
Figura 1: Korniza e Vlerave të integruara e Visser-it (2017)
Koment: Figura 1 është në gjuhën Angleze për arsye të ruajtjes së origjinalitetit.

2.2

Identifikimi në nivel ndërkombëtar

Hulumtimi ynë ndërkombëtar filloi duke identifikuar një sërë vendesh për të
përfaqësuar vendet e zhvilluara, ato në rritje dhe ato në zhvillim, si dhe fazat e
ndryshme të pjekurisë në adoptimin e ndërmarrjeve shoqërore. Këto vende janë:
Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Malajzia, Afrika e Jugut, India dhe
Ekuadori.
Për të profilizuar ecurinë ekonomike dhe sociale të këtyre vendeve, ne kemi
përdorur renditjen e PBP-së së PBB-së për kokë banori dhe Indeksin e Progresit
Social. Hulumtimi fillestar u kishte për qëllim gjithashtu të identifikoj dhe
krahasoj tendencat e ndërmarrjeve shoqërore në secilin vend.
Tutje zhvilluam intervista ndërkombëtare përmes skype, thirrjeve konferencë
dhe pyetësorëve ekspert, me ekspertë të ndërmarrjeve shoqërore nga secili vend

(shih Shtojcën 3). Qëllimi i këtyre intervistave dhe i pyetësorëve ishte të
mblidhnin informacionet e vendit për si vijon:
• Përkufizimet e ndërmarrjeve shoqërore- përfshirë ato të burimeve zyrtare të
qeverisë, shoqëritë e ndërmarrjeve shoqërore, dokumentet ligjore ose të
tëintervistuarve dhe ekspertëve;
• Trendet e ndërmarrjeve shoqëroree - duke përfshirë hulumtimet në distancë,
intervistat e ekspertëve dhe kornizat ligjore ekzistuese për ndërmarrjet
shoqërore;
• Hartat ligjore për ndërmarrjet shoqërore - përfshirë burimet ekzistuese ligjore
kombëtare, ose në mungesën e tyre nga pyetësorët dhe intervistat me ekspertët
e vendeve;
• Stimujt për ndërmarrjet shoqërore - duke përfshirë politikat e vendit,
legjislacionin dhe intervistat e ekspertëve; dhe
• Sfidat dhe pengesat - duke përfshirë edhe intervistat e ekspertëve dhe
pyetësorët e ekspertëve.
Të gjitha këto të dhëna janë analizuar dhe janë paraqitur në detaje në kapitullin e
Kontekstit Ndërkombëtar. Një përmbledhje e shkurtër është përfshirë në
Tabelën 3 më poshtë.
Tabela 3: Vendet e profilizuara në hulimtimin ndërkombëtar
Indikatori
Indeksi
Progresit
social

Ekuador

India

Malajzia
50

Afrika e Mbretëria
Jugut
e
Bashkuar
66
12

Shtetet e
Bashkuar
a
18

93

60

88

33

64

17

5

S’ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Në rritje

Në rritje

Në rritje

Në rritje

Advanced

Advanced

S’ka

S’ka

S’ka

S’ka

Ka

Ka

Në rritje

Në rritje

Në rritje

Në rritje

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka

Ka
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PBBper
capita
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s shoqërore
Trendi në
ndërrmarjet
shoqërore
Forma
ligjore për
ndërrmarje
shoqërore
Stimuj për
ndërrmarjet
shoqërore
Sfida
&
barriera

3.

GJETJET E HULUMTIMIT NË KOSOVË

3.1

Njohje me tregun vendor të punës

Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 Kosova është vendi më i ri në Evropë.
Ajo ka një popullsi prej 1.8 milionë banorësh, me një përqindje të lartë të të
rinjve, gjë që mund të jetë një avantazh për zhvillimin e ardhshëm ekonomik.
Njerëzit me moshë pune (15-64 vjeç) përbëjnë rreth 68% të popullsisë së
përgjithshme (Banka Botërore, 2017). Sistemi politik në Kosovë është një
republikë parlamentare.
Kosova ka hartuar strategjinë, legjislacionin dhe reformat e politikave për t'u
lidhur me politikat e Bashkimit Evropian, pasi që anëtarësimi në BE në të
ardhmen është prioritet i qeverisë (MPMS, 2014). Kjo nënkupton që qasja në
rregullimin e çështjeve socio-ekonomike në shumë raste bazohet në praktikat
më të mira të vendeve të tjera të zhvilluara evropiane.
Kosova është një vend në zhvillim me BPV PPP për kokë banori prej 9,142 $
(renditet 75 nga 128 vende, sipas Indeksit të SDG) dhe një normë mesatare të
rritjes së GDP-së prej 4%. Vendi ka një shkallë të lartë të papunësisë dhe fuqinë
punëtore të ulët të kualifikuar. Deri në fund të vitit 2016 numri i përgjithshëm i
të papunëve të regjistruar, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
(2016), ishte 101,773 (44% femra, 66% meshkuj).
Sipas të dhënave nga Anketa e Fuqisë Punëtore të Bankës Botërore (2017), 58%
e popullsisë në moshë pune në Kosovë është joaktive. Arsyet kryesore për këtë
mosrealizim janë, për burrat, kërkesa të ulëta të tregut, mungesa e arsimit dhe
trajnimit dhe besimi se nuk ka punë në dispozicion, ndërsa për gratë, angazhimet
familjare.
Tregu i punës dominohet nga mikro ndërmarrje, që numërojnë 1-9 punonjës. Së
bashku me ndërmarrjet e reja, këto mikro-ndërmarrje përbëjnë rreth 40% të
krijimit të vendeve të punës. Megjithatë, vetëm 4% rriten përtej 9 punonjësve
brenda pesë viteve (MPMS, 2016). Sektori privat është i përqendruar vetëm në
disa sektorë, me tregtinë dhe shërbimet që janë forcat më të forta për krijimin e
vendeve të punës. Niveli i inovacionit dhe eksporteve midis këtyre ndërmarrjeve
është shumë i ulët. Format e regjistrimit të biznesit janë të ndara në 9 kategori,
siç ilustrohet në Kutinë 2.
Një formë tjetër e rëndësishme e organizimit janë organizatat joqeveritare (OJQ).
Sipas Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së Kosovës, numri i OJQve të regjistruara në vitin 2017 është rreth 8,500. Kjo sepse çdo person që jeton
në Kosovë ka të drejtë të krijojë një OJQ bazuar në Ligjin Nr. 4 / L-57 të
Republikës së Kosovës (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2011). Trendi i OJQ-ve
të regjistruara është rreth 500 OJQ të reja në vit. Megjithatë, përkundër numrit të
madh të OJQ-ve, numri i OJQ-ve aktive në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 1,500.
Më pak se 1,000 kanë pasur ndonjë aktivitet financiar ose punësimi gjatë vitit
2015 dhe shumica e sektorit është e dominuar nga OJQ-të e vogla në drejtim të
fondeve dhe stafit. (KCSF, 2016)

Kutia 2: Format ligjore të regjistrimit të biznesit në Kosovë
1. Biznes individual. Pronari ka përgjegjësi të pakufizuar për të gjitha borxhet e
organizatës. Organizata ka një emër zyrtar ose përfshin mbiemrin e ligjshëm të pronarit
dhe përfshin akronimin "B.I."
2. Partneriteti i përgjithshëm. Të gjithë partnerët janë përgjegjës pa asnjë kufizim dhe
me përgjegjësi për borxhet e organizatës. Organizata kolektive ka një emër që mund të
përfshijë emrin e një prej partnerëve të pasuar nga akronimi "O.P."
3. Partneriteti i kufizuar. Partnerët janë përgjegjës për detyrimet e kompanisë vetëm
deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre kapital. Partneriteti ka një emër, i cili mund
të përfshijë emrin e një ose më shumë nga partnerët e pasuar nga akronimi "SH.K.M.".
4. Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (L.L.C). Organizata të themeluara nga një ose
më shumë themelues, të cilët janë përgjegjës vetëm për nivelin e kontributit të tyre
kapital dhe vlerën e aseteve. SH.P.K ka një emër të pasuar nga akronimi "SH.P.K.". ARBK
mund të regjistrojë një kompani të SHPK-së pa pasur nevojë të ofrojë dëshmi për
pagesën e kapitalit.
5. Shoqëritë aksionare (J.S.C.). Ato organizata me kapital të ndarë në aksione, me
aksionarët përgjegjës vetëm në nivelin e vlerës së kontributit të tyre. Organizata mund
të krijohet dhe të ketë një ose më shumë aksionarë. Ka një emër të pasuar nga akronimi
"SH.A". Shuma e kapitalit themeltar për këto organizata është së paku 10,000 Euro.
6. Kompanitë e huaja. Organizatat afariste të regjistruara dhe të konsideruara si degë
në Kosovë, por që nuk kanë identitetin e një personi juridik. Pas regjistrimit, ata gëzojnë
të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në bazë të ligjit në fuqi. Pas emrit duhet
të shkruhet "Dega në Kosovë" ("Dega e Kosovës").
7. Ndërmarrjet në pronësi shoqërore. Një person juridik shumica e aseteve dhe
kapitalit të të cilit janë në pronësi shoqërore. Këto ndërmarrje monitorohen dhe
regjistrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit sipas Ligjit Nr.02 / L-123 për
Shoqëritë Tregtare.
8. Ndërmarrjet publike. Ndërmarrjet që kryejnë aktivitete që mbështesin interesin
publik dhe janë themeluar nga shteti. Ndërmarrjet publike monitorohen nga Qeveria
dhe organizohen si Shoqëri Aksionare në përputhje me Ligjin në fuqi për Shoqëritë
Tregtare. Të gjitha interesat e pronësisë në një ndërmarrje publike do të përfaqësohen
me aksione dhe të gjitha këto aksione duhet të regjistrohen.
9. Kooperativat bujqësore. Organizata biznesi të krijuara nga persona fizikë ose
juridikë, të cilët duhet të jenë fermerë që kontribuojnë me pronën e tyre private në
kryeqytetin e përbashkët. Kooperativat bujqësore janë themeluar nga të paktën pesë (5)
fermerë që ndajnë të njëjtat detyrime ligjore. Bashkëpunimi nuk mund të krijohet ose të
ekzistojë pa kapital. Kapitali ndahet në aksione me vlerë të barabartë me një vlerë
minimale prej 10 eurosh. Drejtori nuk mund të jetë anëtar i kooperativës. Këto subjekte
rregullohen sipas Ligjit Nr. 2003/9 për Kooperativat Bujqësore dhe Ligjit Nr. 03 / L-004
për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Kooperativat Bujqësore Nr-2003/9.

OJQ-të mund të regjistrohen si:
1. Shoqatë. Organizata me anëtarësi që mund të themelohen vetëm nga 3 dhe më
shumë njerëz nëse njëri prej personave jeton në Kosovë.
2. Fondacion. Organizatat pa anëtarësim, të krijuara zakonisht për të menaxhuar
pronën dhe pasurinë. Një ose më shumë persona janë në gjendje të krijojnë një
Fondacion (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2011).

3.2

Zhvillimi i ndërrmarjeve shoqërore në Kosovë

Kosova është ende në një fazë fillestare, me ndërmarrjet shoqërore që kanë
filluar të shfaqen vetëm në vitet e fundit në Kosovë. Siç pritet ndërmarrjet
shoqërore në Kosovë janë subjekte shumë të vogla, zakonisht organizata
jofitimprurëse që kanë operuar me një mision social, të cilat kanë krijuar
programe komerciale për të ndihmuar vetë-qëndrueshmërinë financiare.
Përkundër ekzistencës së tyre, ndërmarrjet shoqërore mbeten relativisht të
panjohura dhe fokusi i tyre ka qenë kryesisht për të ofruar shërbime për
komunitetin.
Në vitin 2016, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale propozoi një projekt-ligj
për ndërmarrjet sociale në qeveri. Qeveria e Kosovës e miratoi këtë projektligj,
por rreth kohës që shkoi në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e zbatimit,
Qeveria e Kosovës u shpërbë. Prandaj, përgjegjësia për Projektligjin u kthye në
iniciatorin e saj kryesor, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në fillim të
vitit 2017, Qeveria e re e Kosovës e ka dërguar përsëri Projektligjin në
Komisionin Parlamentar të Kosovës për miratim.
Historia e krijimit të këtij legjislacioni për ndërmarrjet shoqërore daton që nga
viti 2011, kur përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të
Kosovës morën pjesë në Konventën e Parë Vjetore të Platformës Evropiane
kundër Varfërisë dhe Përjashtimit Social, të mbajtur në Poloni. Gjatë kësaj
konference, u diskutua Strategjia e Bashkimit Evropian 2020, duke përfshirë
praktikën në zhvillim të sipërmarrjes shoqërore në vendet pjesëmarrëse (MPMS,
2015).
Përparësitë e ndërmarrjes sociale si një formë hibride organizative, duke
kombinuar sektorin tradicional privat dhe institucionet publike, u diskutuan,
duke përfshirë fokusin e tyre në krijimin e punësimit, përfshirjen ekonomike dhe
ndërtimin e kapaciteteve. Për më tepër, ndërmarrjet shoqërore u përshkruan si
riinvestitore të fitimeve drejt avancimit të misionit të tyre shoqëror, në vend që
t'i shpërndanin ato tek pronarët ose aksionarët.
Në vitin 2011, u nis nga Komisioni Evropian Nisma e Biznesit Shoqërore (NBS)
edhe, për të mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore. Si rezultat i këtyre
dy iniciativave (Konventa dhe NBS), në vitin 2012 Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale organizoi punëtori për ndërmarrjet sociale në Kosovë, duke
propozuar këtë formë të re organizative si një përgjigje ndaj papunësisë,

përjashtimit social, decentralizimit dhe aftësisë për të ofruar shërbime sociale
efektive (MPMS, 2015).
Në vitin 2014, së bashku me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim,
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale angazhoi një ekspert të ndërmarrjeve
shoqërore, Aida Gugu Bushati, për të kryer hulumtime që rezultuan edhe me një
raport të titulluar "Zhvillimi i Ndërmarrjeve Shoqërore në Kosovë - Rishikim
Ligjor" (MPMS, 2015). Ky raport, i bazuar kryesisht në përvojat e Italisë,
Gjermanisë dhe Sllovenisë, ndau ligjet e ndërmarrjeve sociale në dy kategori
kryesore:
1. Ligjet të cilat rregullojnë integrimin e grupeve të prekshme në të gjitha
aktivitetet e sipërmarrjeve shoqërore (shpesh të quajtura WISE, ose Ndërmarrjet
Shoqërore të Punës së integruar); dhe
2. Ligjet që rregullojnë organizatat që fokusohen në shqetësimet e komunitetit, si
bashkëpunimi për zhvillim, arsimi, mjedisi dhe avokimi për çështjet sociale
(Bushati, 2014).
Klasifikimi u konsideruar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale si një
qasje e përshtatshme për tregun kombëtar të punës dhe u bëbazë për
Projektligjin për Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë, i cili synon të rregullojë të
gjitha aspektet e ndërmarrjeve sociale, duke përfshirë financimin, regjistrimin,
operacionet dhe mbështetjen.
Zhvillimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë shihet gjithashtu si një mënyrë
për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale që të përafrohet me Strategjinë e
Bashkimit Evropian 2020. Kjo strategji përfshin mbështetjen për pesë objektivat:
punësimi, inovacioni, ndryshimi i klimës dhe energjia, arsimi dhe luftimi i
varfërisë (Komisioni Evropian, 2010).

3.3

Definimi i ndërrmarjeve shoqërore në Kosovë

Momentalisht në Kosovë, një ndërrmarje shoqërore shihet si një entitet që
mbështet zhvillimin socio-ekonomik të grupeve të cenueshme në tregun e punës.
Zakonisht lidhet më shumë me organizatat që merren me çështjet sociale, si OJQtë. Përcaktimi i ndërmarrjeve sociale në Kosovë sipas Projektligjit për
Ndërmarrjet Shoqërore 05-L-1485 është si vijon:
Një ndërmarrje shoqërore është një person juridik pavarësisht mënyrës së
themelimit të tij, që në aktin e vet themelues i përmban objektivat sociale,
kryen aktivitete ekonomike, bënë prodhimin e mallrave dhe shërbimeve në
interes të përgjithshëm të shoqërisë dhe i integron në punë personat nga
grupet e cenueshme;
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Projektligji për Ndërmarrjet Shoqërore 05-L-148 është iniciuar nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale në Kosovë dhe synon të përcaktojë parimet, aktivitetet dhe kushtet e
punësimit të ndërmarrjeve sociale në Kosovë.

Për më tepër, në projektligj thuhet se këto ndërmarrje shoqërore do të krijohen
dhe operohen sipas parimeve të mëposhtme si:
• Iniciativa e lirë;
• Kufizimi i shpërndarjes së fitimit;
• Angazhimi në veprimtari sociale ose të tjera që kanë për qëllim punësimin e
grupeve të cenueshme dhe që i shërbejnë interesit të përgjithshëm publik;
• Menaxhimi autonom;
• Vullnetarizmi;
• Zbatimi i rregullave të tregut;
• Mosdiskriminimi në menaxhim dhe vendimmarrje;
• Pjesëmarrja e punonjësve dhe përfituesve; dhe
• Transparenca e kontrollit.
Në përputhje me rekomandimet e hulumtimit të vitit 2014, Projektligji
kategorizon ndërmarrjet sociale si në vijim:
• Kategoria A: Ndërmarrjet sociale të angazhuara në ofrimin e shërbimeve, që
garantojnë përfshirjen e personave të margjinalizuar dhe prodhojnë një ndikim
pozitiv në cilësinë e jetës së atyre me rrezik të mundshëm të përjashtimit social;
dhe
• Kategoria B: Ndërmarrjet sociale të cilat punësojnë të paktën 30% të fuqisë
punëtore të tyre nga grupet vulnerabël në popullsi. Ndërmarrja shoqërore e tipit
B mund të kryejë aktivitetet e tipit A6.
Projektligji i propozuar i Kosovës për Ndërmarrjet Shoqërore sipas nenit 5,
Seksioni 3, liston aktivitetet e lejuara sipas këtij ligji (Shih Kutinë 3).
Kutia 3: Aktivitetet e Kategorisë A të ndërmarrjeve shoqërore
1. Asistenca sociale dhe mbështetja për strehim;
2. Ndihma familjare dhe kujdesi familjar;
3. Ndihma shëndetësore dhe kujdesi i infermierisë në shtëpi;
4. Ofrimi i shërbimeve ditore dhe kujdesi në shtëpi për personat me aftësi të
kufizuara mendore, shqisore dhe fizike;
5. Mbrojtja dhe rehabilitimi i personave me aftësi të kufizuara;
6. Shërbime të kujdesit të përditshëm dhe kujdesit rezidencial për fëmijët me
aftësi të kufizuara;
7. Shërbime të kujdesit ditor në shtëpi dhe shërbime rezidenciale për personat e
moshuar;
8. Shërbimet që ofrohen për riintegrimin e viktimave të trafikimit, abuzimit dhe
dhunës në familje dhe riintegrimin e të rinjve delinkuent;
9. Shërbime dhe trajtime psikosociale të rasteve të abuzimit të substancave apo
raste tjera të varësisë;
10. Arsimim dhe aftësim profesional dhe shërbime të transportit për personat me
aftësi të kufizuara;
11. Shërbime të punësimit, trajnimit dhe vetëpunësimit për grupet e cenueshme.
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Kategoria B specifikon se ndërmarrjet shoqërore duhet të angazhohen në
ofrimin e shërbimeve të tjera të dobishme sociale, ose në rritje, prodhim,
përpunim të produkteve për shitje, siç përshkruhet në Kutinë 4.
Kutia 4: Aktivitetet e kategorisë B të ndërmarrjeve shoqërore
1. Kultivimi dhe rritja e erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore;
2. Konzervimi i frutave dhe perimeve nga ekonomitë familjare që i prodhojnë apo
kultivojnë këto produkte në zonat rurale apo urbane;
3. Prodhimi dhe përgatitja e produkteve të prodhuara me dorë si puna e thurjes nga
tekstilet, rroba të punës dhe veshmbathje tjera të thurura me grep;
4. Prodhimi dhe përgatitja si e produkteve të bëra me dorë ashtu edhe atyre me makinë
për shtëpi deko rim publik apo joqeveritar;
5. Përgatitja apo prodhimi, mbështjellja dhe paketimi i mjaltit, frutave, produkteve të
perimeve apo produkteve tjera me origjinë bimore apo shtazore ;
6. Riparimi dhe mirëmbajtja e biçikletave dhe karrigeve me rrota pë r personat me
aftësi të kufizuara;
7. Mbledhja, shkatërrimi, trajtimi i mbeturinave të parrezikshme dhe ndarja e
seleksionomi për qëllim të riciklimit;
8. Mirëmbajtja dhe kujdesi për hapësirat publike, monumentet e trashëgimisë kulturore
dhe memori alët;
9. Mirëmbajtja dhe kujdesi për pyjet, drunjtë përgjatë rrugëve dhe bimët dekorative në
hapësirat publike dhe parqet e ndryshme;
10. Shërbimet dhe aktivitetet e turizmit, trashëgimisë kulturore dhe sektorin HOREC
me pjesëmarrje të kategorive të ndryshme sociale;
11. Shërbime dhe aktivitete në trajtimin e kafshëve që konsiderohen si kërcënim për
shëndetin publik dhe jetën e njeriut.

Neni 6 i Projektligjit përcakton "grupet në positë të pafavorshme" si "persona të
kategorizuar që kanë ë vështirësi të mëdha në gjetjen e vendve të punës", duke
përfshirë të rinjtë e papunë nën 25 vjeç, të papunët afatgjatë të regjistruar në
Zyrën e Punësimit, të papunët pa kualifikime, personat me aftësi të kufizuara ,
familjet që marrin asistencë sociale (duke përfshirë njerëzit mbi moshën 55
vjeçare), familjet me fëmijë të vegjël, viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore,
abuzimin dhe dhunën në familje, si dhe njerëzit që shërohen nga keqpërdorimi i
substancave.
Sipas projektligjit, për të vepruar si ndërmarrje shoqërore, organizatat duhet të
marrin statusin e ndërmarrjes shoqërore nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale. Për të marrë dhe ruajtur këtë status, organizatat duhet të plotësojnë disa
kritere të përfshira në projektligj, të cilat janë të lidhura kryesisht me
angazhimin e grupeve të margjinalizuara, llojin dhe mënyrën e prodhimit,
kufizimet në fitime dhe pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse.

3.4

Gjendja aktuale e ndërrmarjeve shoqërore në Kosovë

Për të kuptuar më tej situatën e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, ky studim u
vu në kërkim për të gjetur dhe identifikuar të gjitha njësitë që veprojnë sipas tre

kritereve, të cilat janë në përputhje me parimet e ndërmarrjeve shoqërore në
shumicën e përkufizimeve në mbarë botën:
1. Të drejtuara nga misioni dhe jo vetëm përfitimi;
2. Të fokusuara në adresimin e problemeve të komunitetit; dhe
3. Të përqendruar në kujdesin për mjedisin.
Për të zgjeruar listën e ndërmarrjeve shoqërore të njohura në Kosovë, LENS
publikoi së pari një thirrje në mediat sociale për të gjitha organizatat që veprojnë
në kuadër të parimeve të ndërmarrjes shoqërore për t'u identifikuar. Së dyti,
LENS ka bashkëpunuar me 9 organizata që kanë mbështetur ndërmarrjet
shoqërore, për të dhënë kontribut në procesin e hartëzimit të ndërmarrjeve
sociale.
Si rezultat, gjatë këtij hulumtimi LENS intervistoi 26 organizata që veprojnë si
ndërmarrje shoqërore nga komuna të ndryshme të Kosovës. Hulumtimi zbuloi se
shumica e organizatave (81%) veprojnë brenda OJQ-ve, si programe të
dizajnuara për të siguruar vetë-mjaftueshmërinë financiare. Arsyeja për këtë
qasje është mungesa e fondeve dhe nevoja për zgjatjen e jetës së organizatave.
Ky konstatim është në përputhje me preferencën e dukshme të Ministrisë së
Punës dhe Mirëqenies Sociale për transformimin e OJQ-ve në ndërmarrje
shoqërore, para krijimit të bizneseve të pavarura me një mision shoqëror.
Hulumtimi ynë identifikoi vetëm një numër të vogël (4%) të organizatave që
kishin një set të qartë të mendimit biznesor dhe që aktualisht funksiononin
brenda tregut të punës si biznese të regjistruara.
Tabela 4: Struktura ligjore e ndërmarrjeve shoqërore të shqyrtuara në
Kosovë
Lloji i strukturës
%
Program i OJQ-së për vetë-mjaftueshmërinë 81%
financiare
Biznes individual
4%
Organizatë e paregjistruar
3%
OJQ pa program pëe vetë-mjaftueshmërinë 12%
financiare

Programet e 'ndërmarrjeve shoqërore' si OJQ përfshijnë, për shembull,
prodhimin, paketimin dhe trajnimet, por përfaqësuesit e këtyre organizatave
pranojnë se për ato si OJQ-të që janë të mësuara me zbatim të projekteve të
financuara nga grantet, është shumë e vështirë të operohet në tregun komercial
me një mendësi biznesi. Mungesa e përvojës dhe masës gjithashtu nënkupton që
produktet dhe shërbimet e tyre kanë tendencë të jenë më të shtrenjta (dhe për
këtë arsye më pak konkurruese) sesa ato të ofruara nga subjektet tregtare.
Rreth 50% e organizatave të intervistuara varen nga grantet dhe fitimi nga
shitjet, dhe rreth 19% nga sponsorizimi privat dhe fitimi nga shitjet. Nga

organizatat që kanë programe për vetë-mjaftueshmëri financiare, vetëm 35%
kanë gjeneruar fitim nga shitjet dhe shërbimet që tejkalojnë 20% të të ardhurave
totale të tyre. Për të tjerët, fitimet nga shitjet ose shërbimet janë shumë të ulëta,
siç tregohet në tabelën 5.
Tabela 5: Fitimi nga shitjet komerciale të ndërmarrjeve shoqërore të
shqyrtuara në Kosovë
Raporti i të hyrave nga fitimi i shitjeve komerciale
>20% e të hyrave totale
<20% e të hyrave totale
N/A (të hyra shumë të ulta)
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%*
35%
38%
27%

Sfidat dhe pengesat e ndërrmarsisë shoqërore

Hulumtimi ynë tregon se ende shumë pak organizata në Kosovë kanë përqafuar
parimet e ndërmarrjes shoqërore dhe shumica e tyre janë OJQ që varen nga
financimi i granteve. Organizatat e intervistuara identifikuan dy sfida kryesore.
Grupi i parë i sfidave ka të bëjë me mungesën e aftësive të biznesit, kapacitetit
tregtar dhe pajisjeve të prodhimit - dhe rrjedhimisht konkurrencës më të ulët në
treg për produktet dhe shërbimet që po përpiqen të shesin. Prandaj, ata kanë
vështirpsi të marin makinerinë e duhur, të kenë qasje në lëndë të parë të duhur,
me çmime konkuruese, për të për të kompltuar një cikël efikas të prodhimit.
Tabela 6: Sfidat e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë
Sfidat e organizatave
Mungesë e ekspertëve të biznesit për shitje dhe marketing
Kosto e qirasë dhe operimit
Makineria dhe lënda e parë e shtrjenjtë
Mbështetje nga komuna dhe institucione të tjera për të arritur ciklin e parë të
prodhimit

%
30%
27%
20%
23%

Grupi i dytë i sfidave ka të bëjë me projektligjin e propozuar për ndërmarrjet
shoqërore, veçanërisht në lidhje me kufizimet e vendosura në format e veprimit
ligjor, përkufizimet e paqarta mbi ndërmarrjet shoqërore (veçanërisht në
aspektin e vetë-mjaftueshmërisë financiare) dhe përdorimin e fitimeve të
organizatës.

3.6

Shembuj të mirë rë ndërrmarësisë shoqërore në Kosovë

"Misioni ynë është të ndihmojmë fermerët e veja të gjejnë rrugët e punësimit,
përmes grumbullimit të qumështit nga këta fermerë dhe shitjes së tij tek kompanitë
më të mëdh, në qytetin më të afërt të zhvilluar"
Shoqata e Grave Fermere filloi punën kur situata në Kosovë ishte shumë e
vështirë pas luftës. Shumica e grave të veja në fshatin Krushë e Vogël u desh të

fillonin çdo gjë që nga fillimi për t'u kujdesur për familjet e tyre. Shoqata e Grave
Fermere siguroi që të gjitha ndihmat që mbërritën nga organizatat
ndërkombëtare do të përdoreshin në një mënyrë që do të mbështeste zhvillimin
ekonomik të fshatit.
Strategjia kryesore e Shoqatës së Grave Fermere ishte sigurimi i lopëve për
fermerët e fshatit, dhe më vonë, ata gjithashtu siguruan që qumështi mund të
shitej në qytetin më të afërt të zhvilluar, tek kompanitë më të mëdha. Më poshtë
vijojnë pikat kryesore të modelit të tyre operativ:
Qeverisja: Organizata është e regjistruar si OJQ për të vepruar më lehtë sipas
misionit të tyre shoqëror, që është përmirësimi i zhvillimit ekonomik të grave të
veja.
Punëtorët: Për momentin organizata ka 2 të punësuar dhe gjatë vitit 2 deri 3
vullnetarë. Numri i punonjësve ndryshon kur organizata fiton fondet nga grantet.
Në të ardhmen e afërt, organizata planifikon të fillojë prodhimin e produkteve të
qumështit, prandaj edhe të rrisë kapacitetin dhe numrin e punonjësve.
Komuniteti: Modeli financiar i organizatës bazohet në grante (20%) dhe fitimi
nga shitjet (80%). Të ardhurat e shitjes bazohen në një përqindje që merret nga
çdo litër qumështi që shitet në kompanitë më të mëdha. Prandaj, organizata
përmbush misionin e saj të komunitetit duke krijuar mundësi për fermerët që të
bëhen të pavarur dhe që organizata të mbijetojë.
Mjedisi: Organizata nuk fokusohet drejtpërsëdrejti në mbrojtjen e mjedisit.
Megjithatë ata sigurojnë që ato ofrojnë trajnime dhe ngritje të vetëdijes për
rëndësinë e një ferme të pastër për të konkurruar në treg me produktet më të
mira natyrore.

4.

GJETJET NGA HULUMTIMI NDËRKOMBËTAR

"Sipërmarrësit shoqëror po na sjellin zgjidhje sistematike për problemet sociale"
- David Bornstein
4.1

Historia e ndërrmarjes shoqërore

Në dekadat e fundit, bota ka parë shfaqjen e një grupi të veçantë individësh,
njerëz që janë bërë të njohur gjerësisht si ndërmarrës shoqëror dhe janë pjesë e
lëvizjes së ndërmarrjeve shoqërore.
Sipas Visser (2011), në historinë e kompanive që kanë punuar për përfitime
sociale, gjinden shembuj të atyre që kanë punuar për përfitime shoqërore- të tilla
si unionet e kreditimit të filluara në vitet 1850 në Gjermani nga Franz Hermann
Schulze-Delitzsch - por lëvizja mori një njohje formale të vërtetë në vitet '80 . Kjo
ishte dekada në të cilën Bill Drayton e themeloi Ashokën në Uashington,
Muhamedi Yunus e regjistroi Bankën Grameen si një bankë të pavarur dhe ish-

Kryepeshkopi i Panamas Marcos McGrath, si dhe biznesmeni zviceran Stephen
Schmidheiny krijuan FUNDES në Panama, të gjitha me një mision për të
mbështetur ndërrmarrësit shoqëror.
Që nga viti 1981, Ashoka ka përzgjedhur mbi 2,750 udhëheqës të ndërrmarësisë
shoqërore si përfitues, duke u siguruar atyre stipendione jetësore, mbështetje
profesionale dhe qasje në një rrjet global të kolegëve nga e gjithë bota. Ashoka
definon sipërmarrësit shoqëror si
"Ata që kanë zgjidhje inovative për problemet sociale dhe potencialin për të
ndryshuar modelet në të gjithë shoqërinë. Ata tregojnë përkushtim të
pakrahasueshëm për ide të reja të guximshme dhe tregojnë se dhembshuria,
krijimi dhe bashkëpunimi janë forca e jashtëzakonshme e ndryshimit. "
Thënë më thjesht nga themeluesi Bill Drayton, "qëllimi jetësor i ndërmarrësit të
vërtetë shoqëror është të ndryshojë botën".
Lëvizjes së ndërmarrjeve shoqërore iu dha një nxitje në vitet 1990 me
themelimin e Fondacionit Schwab për Ndërmarrjen Sociale (nisur nga
themeluesi i Forumit Ekonomik Botëror, Klaus Schwab), i cili mbështet
"Vizionarë pragmatikë që arrijnë ndryshime sociale në shkallë të gjerë,
sistemore dhe të qëndrueshme përmes shpikjes së re, një qasje tjetër ose një
aplikim më rigoroz të teknologjive ose strategjive të njohura".
Jeff Skoll, presidenti i parë i eBay, gjithashtu krijoi një fond - Fondacioni Skoll për të mbështetur ndërmarrësit shoqëror, duke thënë: "Më pëlqen të mbështes
kauzat ku shumë të mira dalin nga pak të mira. Me fjalë të tjera, ku kthimi pozitiv
social e tejkalon shumën, kohën dhe paratë e investuara ".
Një nga projektet e mbështetura nga Fondacioni Skoll ishte një seri studimesh
nga SustainAbility (2017) mbi sipërmarrjen sociale. Raporti i parë, Mundësitë e
rritjes, arriti në përfundimin se tre mendime të ndryshme kanë karakterizuar të
menduarit e biznesit në lidhje me çështjet sociale dhe mjedisore: 1.0 ka të bëjë
me pajtueshmërinë, 2.0 ka të bëjë me shtetësinë dhe 3.0 (grupi mendor i
sipërmarrësve shoqëror) ka të bëjë me shkatërrimin kreativ dhe rindërtimin
kreativ.
Në mënyrë të ngjashme, lëvizja e ndërmarrësisë shoqërore përshkruhet nga
Michael Porter dhe Mark Kramer në "Iniciativën e vlerës së përbashkët" si një
kalë trojan që mund të çojë në një kapitalizëm më "etik dhe gjithëpërfshirës" dhe
në reformimin e sistemit ekonomik për të sjellë rezultate pozitive ekonomike
dhe ndryshim social (Porter 2012).
Për këtë arsye, shpresojmë që perspektivat globale në këtë studim jo vetëm që të
nxisin zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por edhe të nxisin
bizneset tradicionale të ri-mendojnë strategjitë e tyre të qëndrueshmërisë dhe të
investojnë në inovacion social.

4.2

Qasja e nxitur nga legjislacioni për ndërrmarjet shoqërore

Një nga konkluzionet kryesore të një raporti hulumtues mbi ndërmarrjet
shoqërore në Evropë ishte:
Vendosja e politikave që sigurojnë një eko-sistem të mundshëm për
ndërmarrjet shoqërore, jo vetëm në fazën fillestare, por edhe përtej, është
vendimtare nëse duam që këto biznese të përmbushin potencialin e tyre.
Politikat duhet të përqëndrohen në promovimin e ndërmarrjes shoqërore,
ndërtimin e kornizës ligjore, rregullatore dhe fiskale, duke siguruar
financim të qëndrueshëm, duke ofruar shërbime të zhvillimit të biznesit dhe
struktura mbështetëse, duke mbështetur qasjen në tregje dhe duke
mbështetur hulumtimin e mëtejshëm në sektor (KE dhe OBZhE, 2013).
Një raport më i ri lidhur me qasjet e ligjshme në ndërmarrjet shoqërore në
Evropë zbuloi se 16 vende evropiane kanë një formë të legjislacionit që njeh dhe
rregullon veprimtarinë e ndërmarrjeve shoqërore. Megjithatë, në shumicën e
juridiksioneve, shumica dërrmuese e ndërmarrjeve shoqërore tentojnë të
përdorin dhe të përshtasin format ligjore, të cilat nuk janë të dizajnuara në
mënyrë specifike për ndërmarrjet shoqërore (ESELA, 2015).
Më konkretisht, ky hulumtim vuri në dukje se në disa vende, si Britania e Madhe,
Franca dhe Italia, ekzistojnë 'forma të ndërmarrjeve sociale', të cilat janë të
dizajnuara ekskluzivisht për ndërmarrjet sociale nëpërmjet adaptimit ose
përshtatjes së formave ekzistuese ligjore. Prania e këtyre formave zvogëlon
kostot e transaksionit dhe rreziqet për fillimin e ndërmarrjeve shoqërore, rrit
dukshmërinë e ndërmarrjeve shoqërore dhe e bën më të lehtë identifikimin dhe
mbështetjen e ndërmarrjeve dhe rritjen e tyre (ESELA, 2015).
Megjithatë, në vende të tjera, siç janë Italia dhe Belgjika, ekzistojnë 'statuse të
ndërmarrjeve sociale', të cilat mund të merren nga një numër i formave të
ndryshme ligjore, të cilat përputhen me një numër kriteresh të përcaktuara për
të identifikuar dhe përcaktuar ndërmarrjen shoqërore (ESELA, 2015).
Mbretëria e Bashkuar ishte një nga vendet e para që përpiloi një strukturë ligjore
të veçantë për ndërmarrjet shoqërore (dmth një formë ndërmarrjeje shoqërore),
në formën e Ndërmarrjes për Interes të Komunitetit (NIK) sipas Ligjit të
Kompanive 2004. Që nga viti 2005, janë regjistruar 13,055 7 ndërmarrje
shoqërore sipas kësaj kornize.
Shërbimi për Biznesin e Vogël bëri një studim në vitin 2005 dhe vlerësoi se
15,000 ndërmarrje sociale në Britani të Madhe u regjistruan si Kompanitë e
Kufizuara me Garanci (88%) ose Shoqëritë Industriale dhe Providenciale (12%),

7

13,055 kompani te regjistruara deri në 2015

duke sjellë një qarkullim prej gati 18 miliardë në vit. Sot, ky numër ka arritur në
70,000 kompani me një qarkullim prej 24 miliardë paund në vit.
Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë një strukturë ligjore për ndërmarrjet sociale,
të përcaktuar sipas Legjislacionit për përfitim të korporatës të SHBA-së. Në
nënkreun 2, seksioni 201, qëllimi i korporatës ndahet në dy:
1. Qëllimi i përgjithshëm i përfitimit publik - Korporata përfituese ka për qëllim
krijimin e përfitimit të përgjithshëm publik. Ky qëllim është përveç qëllimit të tij
sipas seksionit të ligjit të korporatave të biznesit me qëllim të korporatave të
biznesit; dhe
2. Qëllimi opsional i përfitimit publik - Nenet e themelimit të një korporate
përfituese mund të identifikojnë një ose më shumë përfitime specifike publike që
është qëllimi i Korporatës përfituese për të krijuar, përveç qëllimeve të saj, sipas
ligjit të korporatave të biznesit me qëllim të korporatave të biznesit .
Ky përkufizim i qëllimit të korporatës është i gjerë dhe lejon përfitim publik të
përgjithshëm, me të cilin nënkuptohet përgjithësisht ndjekja e linjës së trefishtë,
pra ndikimet pozitive mjedisore (ose ekologjike), sociale dhe ekonomike.
Ndryshe, Projektligji për Ndërmarrjen Shoqërore në Kosovë, i cili është
ndërmarrë dhe miratuar nga Departamenti për Mirëqenie Sociale, ka një
hapësirë më të ngushtë dhe më kufizuese. Për shembull, sipas nenit 5 të
projektligjit për ndërmarrjet sociale thuhet se një ndërmarrje shoqërore do të
jetë:
"Angazhohet në ofrimin e shërbimeve, që garantojnë përfshirjen e
personave të margjinalizuar dhe prodhon një ndikim pozitiv në cilësinë e
jetës së atyre që janë në një rrezik potencial të përjashtimit social".
Ndoshta ky interpretim i ngushtë i ndërmarrjes shoqërore është sepse në Kosovë
termi i përdorur shpesh 'social' gjithashtu mund të përkthehet si dikush 'në
nevojë'. Megjithatë, kjo fushë kufizon potencialin e ndërmarrjeve shoqërore duke
përcaktuar qëllimin e saj si "përfshirja e personave të margjinalizuar" në vend të
të mirës së përgjithshme publike dhe po kufizon ndikimin e saj potencial në "ata
që janë në një rrezik potencial të përjashtimit social" dhe jo një grup më i gjerë i
përfitimeve të linjës së trefishtë.
Ne gjithashtu shohim ndryshime në strukturat ligjore; për shembull, në Kosovë,
80% e ndërmarrjeve shoqërore të përfshira në studimin tonë janë të regjistruar
si OJQ, 50% e tyre të varura nga grantet dhe fondet, dhe vetëm 4% kanë mendim
të qartë biznesor. Për dallim, në Indi, 80% e ndërmarrjeve shoqërore janë
regjistruar si shoqëri të kufizuara publike (PLC) dhe 10% janë partneritete ose
pronësi (Allen, Bhatt, Ganesh, & Kulkarni 2012).
Përveç strukturave ligjore për ndërmarrjet sociale, qeveritë mund të sigurojnë
gjithashtu mbështetje aktive në mënyra të tjera. Për shembull, Malajzia nuk ka
një ligj për ndërmarrjet shoqërore, por një iniciativë e udhëhequr nga qeveria e
quajtur Qendra Malaizeze e Inovacionit Global (MaGIC) ka zhvilluar një Kompas

Ligjor për Ndërmarrjet Shoqërore. I cili qartëson për sipërmarrësit shoqëror
ekzistues dhe aspirues, strukturat e domosdoshme të qeverisjes, mundësitë
ligjore dhe kërkesat e tjera kyçe për ngritjen ose veprimtarinë efektive të
ndërmarrjeve shoqërore.
MaGIC po nxit gjithashtu krijimin e kornizave mbështetëse rregullatore dhe ka
zhvilluar një Propozim për Ndërmarrje Shoqërore dhe një udhëzues të quajtur
MaGIC SE 101. Misioni i tyre i qartë është të ndërtojnë një ekosistem të
qëndrueshëm të sipërmarrjes dhe të katalizojnë kreativitetin dhe inovacionin
për ndikimin afatgjatë kombëtar.

4.3

Qasja e nxitur nga tregu për ndërrmarjet shoqërore

Nxitësit legjislativ mund të plotësojnë nxitësit e tregut për ndërmarrjet sociale.
Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, sipas ligji për korporatat për përfitim,
ndërmarrjet sociale duhet, në sktet e tyre të themelimit, jo vetëm të deklarojnë
misionet e tyre publike, por gjithashtu duhet të kalojnë nëpër një proces
certifikimi, shpesh të administruar nga një organizatë e palës së tretë, siç është B
Lab. B Lab deri më tani ka certifikuar më shumë se 2,240 kompani si korporata B
ose B Corps në më shumë se 50 vende në mbarë botën.
Një skemë e tillë e certifikimit vepron si një formë e njohjes publike dhe krijon
stimuj të bazuar në treg për klientët, për të mbështetur këto ndërmarrje sociale.
Konsumatorët e kuptojnë se të gjitha njësitë e B Corps janë të unifikuara nën një
qëllim: të përdorin biznesin për të mirën sociale. Kjo lëvizje është njëkohësisht
sfiduese për kompanitë tradicionale, meqenëse rrit presionin që bizneset të
bëhen më të përgjegjshme, për shembull duke adoptuar tregti të drejtë ose
praktika të biznesit të gjelbër, duke u bërë kooperativë në pronësi të punëtorëve
ose duke përqafuar modelin e trefishtë bazë8 të biznesit të qëndrueshëm.
Një vend tjetër ku ndërmarrja shoqërore është fuqimisht e orientuar nga tregut
është India. Kjo është e dukshme në faktin se përqendrimi më i madh i
ndërmarrjeve shoqërore në Indi është në sektorin e bujqësisë dhe të energjisë
dhe rritja e këtyre ndërmarrjeve ka vazhduar edhe gjatë recesionit global (Allen,
Bhatt, Ganesh dhe Kumar Kulkarni, 2012). Këto ndërmarrje shoqërore
fitimprurëse drejtohen nga një mision i qartë shoqëror dhe mbajnë potencial të
madh për nxitjen e inovacioneve.
Ngjashëm, Ekuadori nuk ka një ligj për ndërmarrjet sociale, por lëvizja B Corp
është bërë një formë popullore e certifikimit të biznesit edhe këtu. Për shembull
Pacari9 është një kompani ekuadoriane e çokollatës, në pronësi të familjes që ka
kërkuar statusin e B Corp. Që nga viti 2002, Pacari ka punuar me qindra kultivues
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Termi linjë e trefishtë bazë (TBL) u krijua nga John Elkington në vitin 1994. TBL është një
kornizë e kontabilitetit me tre pjesë: sociale, mjedisore (ose ekologjike) dhe ekonomike. Shumë
organizata kanë miratuar kornizën TBL për të vlerësuar performancën e tyre në një perspektivë
më të gjerë për të krijuar vlera më të mëdha të biznesit.
9 Fjala Pacari nënkupton "natyrën" në Quechua, një gjuhë indigjene në rajonin e Andeve

dhe kooperativa lokale të kakaos, për të ruajtur llojin vendas Arriba Nacional10
dhe për të krijuar çokollatën e parë organike me origjinë të vetme e bërë
tërësisht në Ekuador.
Që nga ajo kohë, ata kanë zhvilluar më shumë se 40 çokollata dhe produkte të
ndryshme të çokollatës dhe kanë fituar më shumë se 180 çmime ndërkombëtare
të çokollatës që nga viti 2012. Suksesi i kompanisë është i bazuar në parimet e
tyre të forta shoqërore dhe mjedisore, të cilat sigurojnë prodhimin e çokollatës,
mirëqenien e komunitetit lokal dhe ekosistemeve të Ekuadorit.
Eko-turizmi është një tjetër shembull tregu i ndërmarrjeve sociale në Ekuador.
Nevoja për të mbrojtur dhe ruajtur biodiversitetin e pasur të vendit çon në
zhvillimin e praktikave të biznesit që kërkojnë të mbrojnë mjedisin. Për
shembull, Yunguilla - Conservando el Bosce Nublada11 është bërë një ndërmarrje
plotësisht e vetë-qëndrueshme, jo vetëm e angazhuar për rigjenerimin dhe
ruajtjen e pyjeve në një lartësi prej 2650 m, por edhe për përmirësimin e cilësisë
së jetës për njerëzit. Kjo po arrihet duke menaxhuar burimet natyrore dhe duke
përfshirë një sërë aktivitetesh të qëndrueshme për turistët, të cilët jo vetëm që
mund të shijojnë peisazhin e bukur, por edhe të blejnë djathin organik, reçelin
dhe produktet tjera artizanale.

4.4

Qasja e nxitur nga nevoja për ndërrmarjet shoqërore

Një tjetër nxitës i ndërmarrjes shoqërore (përveç shtysave ligjore dhe të tregut)
është nevoja sociale e një vendi ose komuniteti të caktuar. Këtë e shohim
veçanërisht në vendet në zhvillim, të cilat përballen me sfidat e varfërisë,
degradimin e mjedisit, kushtet e këqija të punës, pabarazinë dhe korrupsionin.
Kjo nuk do të thotë se ata nuk kanë kreativitet kur bëhet fjalë për gjetjen e
zgjidhjeve. Nevoja i shtyn ndërmarrësit social të jenë më inovativë, jo vetëm në
zgjidhjen e një problemi social apo mjedisor, por edhe në arritjen e modeleve të
biznesit të ngrohtë.
Në Indi për shembull, mungesa e ujit mbetet një nga sfidat kryesore (Forumi
Ekonomik Botëror, 2014). Kjo nevojë urgjente për ujë të pijshëm të pastër ka
nxitur një ndërmarrës social indian, Anand Shah për të gjetur kompaninë
Sarvajal, e cila ka zhvilluar një teknologji që pastron ujërat nëntokësore të Nju
Delhi dhe e vë në treg për një tarifë të vogël përmes ATM-ve12 të ujit. Këto ATM
janë pilotuar në 24 lokacione në Nju Delhi. Përveç trajtimit të mungesës së ujit të
pijshëm të pastër, kompania ka potencial të rritet dhe të zgjerohet në rajone të
tjera nëpërmjet modelit të franshizës ATM.
Afrika e Jugut është një tjetër vend i drejtuar nga nevoja, me papunësi të lartë të
të rinjve dhe pabarazitë sociale. Prandaj po ndërton lëvizjen e saj të
10

Pemët e kakaos janë të egra, të rritura në kopshtin pyjor natyror të pandotur. Burimi i ujitjes
së kakaos është shiu ose uji pranveror.
11 Yunguilla Conservando el Bosce Nublada at www.yunguilla.org.ec
12 http://www.scidev.net/global/water/multimedia/water-atms-liquid-assets-india.html

ndërmarrjeve shoqërore bazuar në nocionin e "ndërmarrësve socialë si
udhëheqës organizativë". Për shembull, një sipërmarrës social, Anne GithukuShongwe i cili mëton 'të mashtrojë' çështjet e mëdha që prekin të rinjtë në Afrikë
dhe t'i emancipojë ata duke i larguar nga bllokadat mendore që pengojnë
potencialin e tyre dhe shtrembërojnë vetëvlerësimin e tyre. Sipas GithukuShongwe, Afrika ka nevojë për zgjim, dhe zgjimi fillon me një rilindje të
imagjinatës. Ajo shprehet se: "duam të krijojmë një lëvizje të ri-imagjinuesve".
Për fat të mirë, tendencat e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës po tregojnë
gjithashtu shenja të këtij "rigjallërimi të ri-imagjinuesve" për të çliruar
potencialin krijues. Për shembull, zhvillimi i aplikacionit 'Ec-shlirë' i udhëhequr
nga 30 vajza zhvilluese të kodit (programere), nuk ndihmon vetëm në adresimin
e pjesëmarrjes së grave në industrinë e teknologjisë, por po ashtu po lufton
ngacmimet seksuale që gratë dhe vajzat në rrugët e Kosovës I përjetojnë çdo ditë.
Një tjetër sërë çështjesh të nxitura nga nevojat ka të bëjë me kërcënimet
mjedisore që paraqesin rrezik për shoqërinë dhe krijojnë sfida më të mëdha për
të gjithë. Për shembull, Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton se,
përderisa përkeqësohet cilësisia së ajrit, rriten rreziqet13 e sëmundjeve të
zemrës, sulmeve, kancerit të mushkërive dhe sëmundjeve kronike dhe akute të
organeve frymëmarrjes, përfshirë astmën.
Është pozitive të shihet se disa aktivitete mjedisore janë të listuara në kategorinë
B në Projektligjin për ndërrmarjet shoqërore në Kosovë (shih Kutinë 4).
Megjithatë, aktivitetet fokusohen në kujdesin dhe mirëmbajtjen e pyjeve, në vend
të "ruajtjes" ose "rigjenerimit të pyjeve", dhe "shërbimeve dhe aktiviteteve
turistike" në vend të "promovimit të eko-turizmit". Përshtatja më shumë me
frymën inovative të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka potencial të madh për
të transformuar jetën e komuniteteve rurale, të cilët mund të përdorin biznesin
për të menaxhuar burimet e veta, duke rigjeneruar dhe mbrojtur biodiversitetin
e vendit

4.5 Qasjet kombëtare ndaj ndërmarrjeve shoqërore
Seksionet e mëposhtme shkojnë në më shumë detaje për secilin nga vendet
specifike që janë hulumtuar. Kemi gjetur një shumëllojshmëri të praktikave më
të miram, si dhe qasje të ndryshme për ndërmarrjet shoqërore, të cilat mund të
shërbejnë si frymëzim dhe informim për avancimin e ndërmarrjeve shoqërore të
Kosovës.
Tabela 7: Indeksi i Progresit Shoqëror (IPSh) për Shtetet e Bashkuara
Indikatorët socio ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita
13

Pikë/vlera
98.96
84.19
81.68
86.43
$52,707

OBSH Databaza Globale Urbane e Ndotjes së Ajrit

Rangimi nga 128
36
29
13
18
5

Trendet e ndërrmarjeve shoqërore
Ka dy trende të ndërmarrjeve shoqërore në SHBA: Aleanca e Ndërmarrjeve
Shoqërore (SEA) e themeluar në vitin 1988 dhe lëvizja B Corp e themeluar nga
organizata jofitimprurëse, B Lab, në vitin 2006.
Aleanca e Ndërmarrjeve Shoqërore është një organizatë kombëtare me anëtarësi
që siguron burime për të mbështetur dhe rritur ndërrmarjen shoqërore në nivel
kombëtar dhe punon për një ndikim më të qëndrueshëm social. Aleanca për
Ndërmarrjet Shoqërore definon një ndërmarrje shoqërore si një organizatë ose
iniciativë që marton misionin social të një programi jofitimprurës ose qeveritar me
qasjen e një biznesi të orientuar nga tregu.
Lëvizja B Corp është ndërtuar mbi faktin e thjeshtë se " biznesit ndikon dhe
shërben më shumë sesa vetëm aksionerët, ai ka gjithashtu një përgjegjësi të
barabartë ndaj komunitetit dhe planetit" (Rose Marcario, CEO i Patagonisë). Një B
Corp është një organizatë që ka përfunduar me sukses certifikimin e dhënë nga
organizata jofitimprurëse, B Lab. B Corp mund të jenë vetëm organizata
fitimprurëse dhe duhet të përmbushin standardet e B Lab-it për ecurinë sociale,
mjedisore, llogaridhënien dhe transparencën.
Lidhur me të ekziston një standard ligjor, i cili lejon kompanitë të regjistrohen si
Korporatë përfituese (shih pjesën 4.2 dhe më poshtë). Edhe pse korporatat
përfituese dhe B Corps janë të ngjashme, ka dallime kyçe: B Corps janë
fitimprurëse, me obligime shoqërore, forma biznesi të certifikuara nga B Lab,
ndërsa korporatat përfituese janë inkorporuar sipas një statuti shtetëror dhe
ligjërisht janë të detyruara të ndjekin përfitimin publik, përveç që kanë
përgjegjësitë e tyre për kthimin e fitimeve tek aksionarët (Hiller, 2013).
Kutia 5: Format ligjore për ndërmarrjet shoqërore në Shtetet e Bashkuara
Korporata: Ka forma të ndryshme të Korporatës, duke përfshirë korporatat C,
korporatat S, kooperativat fitimprurëse dhe korporatat për qëllime shoqërore, varësisht
nga shteti.
LLC, LLP, LP (Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar, Partneriteti me Përgjegjësi të
Kufizuar & Partneriteti i Kufizuar): Klauzola të caktuara duhet të inkorporohen për të
plotësuar kërkesat ligjore të secilit.
Korporatë për bamirësi: Këto kompani duhet të plotësojnë disa kërkesa ligjore.
Korporatat e bamirësisë, automatikisht plotësojnë kërkesat për certifikimin si B Corp.
Pronari i vetëm: Pronarët e vetëm nuk organizohen zyrtarisht si korporatë dhe prandaj
nuk kanë dokumente qeverisëse të korporatave. Megjithatë, ata mund të nënshkruajnë
Deklaratën e Korporatës B dhe të ashtuquajturat Term Sheet.

B Corp
Sipas B Lab, B Corp udhëheq një lëvizje globale në rritje të njerëzve që përdorin
biznesin si një forcë për të mirë. Në SHBA, njëzet e tre shtete kanë miratuar
legjislacionin e Korporatës për bamirësi. Ndryshe, B Corp nuk është një person
juridik i ndryshëm, por një anëtar i një shoqate vullnetare që i nënshtrohet një
vlerësimi dhe standardeve të klasifikimit. B Corp përmbush standardet më të
larta të performancës së verifikuar sociale dhe mjedisore, transparencës publike
dhe llogaridhënies ligjore, ajo synon të përdorë fuqinë e tregjeve për të zgjidhur
problemet sociale dhe mjedisore (B Lab, 2017).
Më në veçanti B Corp janë kompani fitimprurëse të certifikuara nga B Lab, një
organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 2006 në SHBA. B Lab ka tre
qëllime kryesore:
1. Të ndërtoj një komunitet të B Corp të certifikuar;
2. Të avancojë politikat publike të nevojshme për të krijuar infrastrukturën
ligjore dhe nxitjen e tregut; dhe
3. Të përshpejtojnë rritjen e këtij sektori.
Modeli i biznesit i B Corp është i ngjashëm me një biznes tradicional tregtar, në
kuptimin që i shesin prodhimet e tyre në tregun komercial dhe/ose ngarkojnë
tarifa për shërbimet e tyre, për të gjeneruar fitim. Megjithatë, dallimi kryesor
është se modelet e biznesit të B Corp janë të shtyrë nga një qëllim më i gjerë sesa
fitimi dhe mbështetn në një mendësi të fokusuar në qëndrueshmërinë.
Hapi i parë për t'u bërë një Korporatë e Certifikuar B (B Corp) është të
përmbushja e kërkesave të caktuara të performancës dhe kërkesave ligjore. B
Corp duhet të kryejë një vlerësim të ndikimit (B Impact Assessment), i cili
vlerëson ndikimin e përgjithshëm të kompanisë në palët e interesuara. Vlerësimi
ndryshon në varësi të madhësisë së kompanisë (numri i punonjësve), sektori dhe
lokacioni primar. Procedura e vlerësimit zakonisht zgjat 1-3 orë duke përdorur
vlerësimet më të mira herën e parë. Pasi të përfundojë vlerësimi, kompania do të
marrë një raport të ndikimit (B Impact Report) që përmban një rezultat të
përgjithshëm (Shih Figurën 2)

Figura 2: Procesi i certifikimit si B Corp

Në përgjithësi, kompanitë që dëshirojnë të certifikohen si B Corp duhet të kenë
dokumente qeverisëse, që përfshijnë një angazhim për qasje të "trefishtë nga
fundi" (ecurinë e integruar ekonomike, sociale dhe mjedisore) për biznesin. Në
praktikë, për një biznes tipik, kjo nënkupton të ketë një klauzolë tek synimet e
cila thotë se biznesi ekziston për të promovuar suksesin e biznesit në dobi të
aksionerëve të saj, duke pasur ndikim pozitiv në shoqëri dhe mjedis.

Dokumentet qeverisëse të B Corp gjithashtu do të duhet të theksojnë se anëtarët
e bordit të kompanisë do të marrin në konsideratë një gamë të interesave të
palëve të interesit - duke përfshirë aksionarët, punonjësit, furnizuesit, shoqërinë
dhe mjedisin - gjatë marrjes së vendimeve dhe, në mënyrë kritike, se vlera e
aksionarëve nuk është konsideratë supreme, por është vetëm një faktor midis
shumë interesave të palëve të interesuara që anëtarët e bordit duhet të marrin
parasysh gjatë drejtimit të biznesit.
Ka pesë hapa që një kompani duhet të ndjekë para dhe pas certifikimit si B Corp
(shih Figurën 3). Lëvizja B Corp po rritet me shpejtësi, aktualisht ka 2,240
kompani të certifikuara në më shumë se 50 vende të botës. Ky ritëm ka çuar në
krijimin e platformave të B Lab në mbarë botën, për të ndihmuar kompanitë me
procesin e certifikimit.

Figura 3: Trajektorja ligjore për B Corp

Kufizim për B Corp është fakti që ata duhet të zhvillojnë dhe ofrojnë shumë
politika dhe procedura, çka mund të jetë e vështirë për kompanitë e vogla dhe të
mesme, të cilat kanë burime të kufizuara. Gjithashtu me qenë një B Corp brenda
një kompanie më të madhe mbajtëse që nuk është një B Corp është sfiduese për
rritjen e një biznesi për shkak të mungesës së përafrimit të vlerave të biznesit
dhe qasjes.
Rast Studimi: Patagonia
"Prodhoni produktin më të mirë, mos shkaktoni dëm të panevojshëm, përdorni
biznesin për të frymëzuar dhe zbatuar zgjidhje për krizën mjedisore"
Vlerat e Patagonisë reflektojnë ato të një biznesi të nisur nga një grup alpinistësh
dhe naviguesish, dhe stilit minimalist që ata promovojnë. Qasja që kanë rreth
hartimit të produktit tregon një anim drejt thjeshtësisë dhe dobisë.
Për Patagoninë, dashuria për vendet e egra dhe të bukura nënkupton edhe
pjesëmarrjen në luftën për t'i shpëtuar ato dhe për të ndihmuar në zhbërjen e
rënies tatpjetë të shëndetit të përgjithshëm mjedisor të planetit tonë. Ata
dhurojnë kohën, shërbimet dhe të paktën 1% e shitjeve, tek qindra grupe
mjedisore në mbarë botën të cilët punojnë për të ndihmuar në përmirësim.
Qeverisja: Bordi i kompanisë përfshin anëtarë të pavarur që përfaqësojnë
interesat e komunitetit dhe mjedisit. Kompania punon brenda industrisë për të
zhvilluar standarde sociale dhe mjedisore. Menaxherët ndajnë informacion
financiar me punonjësit.

Punëtorët: Kompania shpërndanë përfitimet shëndetësore për stafin me kohë të
pjesshme, shitësit dhe ata në depo; gjysma punonjës me orar të plotë marrin
pjesë në zhvillimin profesional të jashtëm; dhe mbulohen > 80% e primeve të
sigurimit shëndetësor për punëtorët me kohë të plotë.
Komuniteti: 100% e furnizuesve të rëndësishëm bëhen publik përmes faqes së
internetit të kompanisë; > 40% e menaxhimit janë gra apo pakica etnike; > 25%
e të punësuarve kanë marrë kohë për shërbimin e komunitetit; dhe 1% e shitjeve
i janë dhuruar OJQ-ve mjedisore.
Mjedisi: 75% e materialeve të përdorura janë të preferuarat për medisin
(organike, riciklohen etj.); 30% e furnizuesve përmbushin standardet Bluesign®
për prodhimin e veshjeve të avancuara mjedisore; disa nga ndërtesat janë të
certifikuara me LEED; dhe> 5% e energjisë së përdorur gjenerohet në vend.
4.5.2 Britania e madhe
Në Britani të madhe standardet e jetesës dhe popullsia ( e cila ka arritur shifrën
63.7 milionë në vitin 2014) janë rritur në mënyrë drastike që nga Lufta e Dytë
Botërore, ndërsa zhvillimi i teknologjisë dhe globalizimi ka ndryshuar gjallërisht
shoqërinë, pritjet e saj dhe kulturën e jetesës.
Me bujqësinë e industrializuar, është rritur prodhimi i ushqimit, por cilësia e
biodiversitetit, ujit, tokës dhe ajrit është përkeqësuar. Britania renditet në
vendin e 12-të nga 128 vende në Indeksin e Progresit Social (2017) dhe është e
17 për nga Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) (shih Tabelën 8).
Tabela 8: Indeksi i Progresit Social (SPI) për Mbretërinë e Bashkuar
Indikatorët Socio-Ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita

Pikë/vlera
92.96
90.28
82.96
88.73
$38,519

Rangimi nga 128
21
7
11
12
21

Trendet e ndërmarrjeve shoqërore
Kutia 6: Format ligjore për ndërmarrjet shoqërore në Mbretërinë e Bashkuar
Kompanitë me Përgjegjësi të Kufizuara: Forma më e zakonshme e biznesit është
kompania private – me përgjegjësi të kufizuara ose "për nga aksionet" (CLS), ose " për
nga garancitë" (CLG). Me kusht që biznesi të gjenerojë shumicën e të ardhurave të tij
duke tregtuar në një treg konkurrues, CLG-të kanë të drejtë të certifikohen si B Corp,
Megjithatë, nëse CLG është një organizatë bamirëse, nuk kualifikohet për certifikim si B
Corp.

Kompanitë për Interesa të Komunitetit (KIK): Një formë kompanishë e krijuar
posaçërisht për sektorin e ndërmarrjeve shoqërore. KIK-të që janë CLG ose CLS mund të
certifikohen si B Corp.
Shoqëritë Industriale dhe të Kursimeve (SIK): Mund të jenë të të dy llojeve, shoqëri
bashkëpunuese (që mund të jenë ndërmarrje shoqërore) dhe shoqëri për përfitim të
komunitetit ose "BenComms" qëllimi i të cilave duhet të jetë kryesisht "në dobi të
komunitetit".
Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuara (ShPK): ShPK-të kanë një strukturë ligjore të
ngjashme me një kompani, ndryshe nga një partneritet standard, anëtarët e ShPK-së
gëzojnë përgjegjësi të kufizuar.
Kooperativat, Shoqëritë për Përfitim të Komunitetit, Partneritetet dhe
Partneritetet me Përgjegjësi të Kufizuar: Të gjitha këto kualifikohen dhe mund të
certifikohen si B Corp, me kusht që nuk janë organizata bamirëse.

Rritja e sektorit të ndërmarrjeve shoqërore i atribuohet disa faktorëve të
ndryshëm, por kryesisht vjen si rezultat i ndryshimit të qëndrimeve të biznesit
ndaj përgjegjësisë sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe shifrave të
rritura të papunësisë pas recesionit, që i shtyu të rinjtë të kërkojnë alternativa të
reja pët punësim. Deri në vitin 2014, rreth 70,000 ndërmarrje shoqërore
kontribuan me 24 miliardë funta në ekonomi dhe krijuan vende pune për një
milion njerëz (Social Enterprise UK, 2015).
Në Mbretërinë e Bashkuar, të qenit një ndërmarrje shoqërore nuk nënkupton
përcaktimin e një strukture ligjore formale. Ndërmarrjet shoqërore mund të
kenë definime ligjore të ndryshme të biznesit dhe varen shumë nga strategjia që
vetë biznesi e synon (Shih Kutinë 6). Megjithatë, strukturat alternative, siç janë
Kompanitë për Interes të Komunitetit (KIK), ose B Corp janë format më të
popullarizuara për ndërrmarjet shoqërore.
Në Mbretërinë e Bashkuar, 15,000 ndërmarrje shoqërore janë të regjistruara si
Kompanitë me Garanci të Kufizuara (CLG) ose Shoqëri Industriale dhe të
Kursimeve (SIK). Nëse krahasojmë me pjesëmarrjen në numrin14 e përgjithshëm
të bizneseve, shohim se këto ndërmarrje shoqërore përbëjnë rreth 1.2% të të
gjitha ndërmarrjeve në MB.
Kompanitë për Interesa të Komunitetit (KIK)
Kompania për Interesa të Komunitetit (KIK) është një lloj relativisht i ri i
kompanisë i themeluar me Aktin e Kompanive 2004 (Auditimi, Hetimet dhe
Ndërmarrja e Komunitetit), e cila rregullohet nga Rregullorja e Ndërmarrjeve për
Interesa të Komunitetit 2005. Modeli KIK është hartuar për të siguruar një formë
ligjore efektive për ndërmarrjet që synojnë të ofrojnë të mira për komunitetin
ose të tregtojnë me një qëllim social e jo vetëm për të bërë një fitim.

Bazuar në statistikat e Njësisë Analitike të Shërbimit të Biznesit të Vogël, dhe
duke përjashtuar tregtarët e vetëm
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KIK-të në Mbretërinë e Bashkuar ndryshojnë në madhësi dhe fushë të veprimit,
nga organizata sumë të vogla të komunitetit në ndërmarrje me disa milion
paund. Që nga viti 2005, më shumë se 3,100 KIK të regjistruara kanë zgjidhur
problemet shoqërore, në fusha si mirëqenia fizike, mediat, artet, arsimi,
shëndetësia dhe puna sociale. Sipas të intervistuarit tonë, ekspert në Britani të
Madhe:
"Ata po krijojnë vende pune dhe mundësi për grupet më të cënueshme, duke
transformuar komunitetet dhe duke i bërë realitet Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm. Janë biznese për të mirë dhe kur ata fitojnë, fiton edhe
shoqëria. "(Intervistë e ekspertit)
KIK-të janë kompani normale, të cilat mund të regjistrohen ose si Kompanitë me
Garanci të Kufizuara (CLG) ose Kompanitë me Aksione të Kufizuara (CLS). Të
dyja kanë disa tipare të veçanta për të mbrojtur misionin e tyre shoqëror. Të
gjitha KIK-të janë subjekt i një numri rregullash të rëndësishme ligjore të
përcaktuara në Rregullore (shih Figurën 3).
Në veçanti, KIK-të duhet të dorëzojnë një Deklaratë të Interesit të Komunitetit
dhe një Raport vjetor të Interesit të Komunitetit. Kur KIK është e regjistruar si CLS
ajo gjithashtu është subjekt i bllokimit të aseteve dhe pragut të dividentit. Një gjë
e tillë aplikohet për të siguruar arritjen e një ekuilibri ndërmjet krijimit të
mundësive atraktive për investim dhe garantimit që shumica e fitimeve të bëra
investohen në të mirë të komunitetit.
Kufijtë e dividentëve kanë shkurajuar disa sipërmarrës për të themeluar KIK.
Disa të anketuar kanë përmendur sipërmarrës shoqëror në kërkim të fondeve
komerciale, të cilët u largohen KIK-ve, duke pasur frikë se pragjet mund ta
vështirësojnë joshjen e kapitalit. Sistemi i ndërlikuar gjithashtu mund të
dekurajojë sipërmarrësit e rinjë nga regjistrimi si KIK. Gjithashtu, vobekësia e
stimujve për fitim privat shihet nga disa si një dështim i modelit KIK.

Figura 3: Udhërrëfyesi ligjor i Kompanisë së Interesit të Komunitetit (CIC)

Lëvizja B Corp gjithashtu po rritet me shpejtësi në Britani të Madhe dhe shumica
e bizneseve kanë gjasa të kualifikohen për certifikimin si B Corp për aq kohë sa
ata mund të demonstrojnë se shumicën e të ardhurave të tyre i gjenerojnë nga
tregtia, nuk janë organizatë bamirëse ose organ publik në pronësi të shtetit (shih
Fig. 2). Çertifikimi në Mbretërinë e Bashkuar duhet të kalojë nëpër një test ligjor
ndryshe nga ai në SHBA.
Rast studimi: Peace Café
"Ne duam të lidhemi me të gjitha 91 komunitetet e gjuhëve të ndryshme të Bristolit."
Peace Café është një ndërmarrje e vogël shoqërore e njohur si 91 mënyrat për të
ndërtuar një qytet global, e cila filloi si organizatë për bamirësi në pranverën e
vitit 2015 nga Kalpna Woolf. Peace Café (PC) është një iniciativë e re që ka për
synim bashkimin e 91 komuniteteve gjuhësore të Bristolit përmes mediumit të
ushqimit. Thënë më së thjeshti, Peace Café kremton njerëzimin tonë të
përbashkët, duke lidhur njerëzit, duke bashkuar 91 komunitetet britanike të
Bristolit për të ndarë ushqimin dhe tregimet e tyre.
Koncepti u hap fillimisht në nëntor të vitit 2015, nga një grup i iranianëve,
rusëve, eritreanëve, sudanezëve dhe somalezëve nga Gratë refugjate të Bristolit,
të cilat u bënë bashkë për të krijuar një shumëllojshmëri mahnitëse të mrekullive
ushqimore epikuriane, secila unike për komunitetin e vetë dhe rrallë e gjendur
bashkë me të tjerat në një vend. Grupi filloi me mbledhjen e recetave dhe

tregimeve ushqimore nga shumë komunitete gjuhësore të Bristolit, duke
ndihmuar për të mbledhur grupe që kurrë më parë nuk kishin ardhur në kontakt
me njëri-tjetrin. Grupi ka punuar më pas me shkollat dhe universitetet për të
promovuar vetëdijen dhe ka nisur kongresin e parë ndërkombëtar të paqes në
Bristol.
Peace Café gjithashtu siguroi një mundësi unike për gatuesit që të shfaqin
ushqimin e tyre dhe të flasin për kulturën e tyre. Me ndihmën e crowdfunding
(plafrormave për të mbledhur fonde nga masa), atyre iu bë e mundur të
organizojnë ngjarje për komunitete të ndryshme nëpër Bristol gjatë vitit 2016.
4.5.3 Malajzia
"Një ndërmarrje shoqërore është një entitet që realizon një mision shoqëror duke
përdorur një model biznesi." - Qendra Malajziane për Inovacionin dhe Kreativitetin
(MaGIC)
Malajzia është një shoqëri multikulturore me një popullsi prej 28 milionë
banorësh që përbëhet nga grupet maleane, kineze, indiane dhe grupe etnike të
tjera më të vogla. Industritë kryesore në Malajzi janë prodhimi i naftës, kallajit
dhe vajit të palmës dhe kohët e fundit edhe zhvillimi i turizmit. Me një qëllim
kombëtar për të qenë një vend i zhvilluar deri në vitin 2020, qeveria malajziane
mbështet idenë e zhvillimit dhe prodhimit të qëndrueshëm. Megjithatë, rritja
ekonomike ka pasur një ndikim të rëndësishëm në biodiversitetin dhe
ekosistemin.
Tabela 9: Indeksi i Progresit Social (SPI) për Malajzi
Indikatorët Socio-Ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita

Pikë/vlera

Rangimi nga 128

87.53
75.59
50.29
71.14
$25,312

46
54
66
50
33

Trendet e ndërmarrjeve shoqërore
Skena e ndërmarrjeve shoqërore në Malajzi është një hapësirë në zhvillim.
Vlerësohet se në Malajzi ekzistojnë vetëm 100 nga këto ndërmarrje hibride, të
orientuara nga shoqëria, duke trajtuar çështje si arsimi, qëndrueshmëria
mjedisore, zhvillimi rural dhe varfëria.

Për të rritur numrin e ndërrmarjeve shoqërore në vend, në maj të vitit 2013
qeveria malajziane filloi Planin Kombëtar të Ndërmarrjeve Shoqërore15 të cilit i
dedikoi 20 milion RM përmes Qendrës Malajziane të Inovacionit Global (MaGIC)
të përmendur më parë. MaGIC filloi programin e saj të parë për përshpejtimin e
ndërmarrjeve sociale në vitin 2015. Këto ndërmarrje gjithashtu përfitojnë nga
mbështetja e Aleancës për Ndërmarrjet Shoqërore (SEA), një inkubator tjetër
biznesi që ndihmon sipërmarrësit në të gjitha fazat e zhvillimit të biznesit.
Forma ligjore për ndërmarrjet shoqërore në Malajzi
Nuk ka forma specifike ligjore për ndërmarrjet shoqërore në Malajzi. Megjithatë,
MaGIC ka zhvilluar një proces akreditimi për ndërmarrjet sociale, si një formë
validimi. Shumica e ndërmarrjeve sociale regjistrohen njësoj si çdo subjekt tjetër
tregtar / jo-fitimprurës, varësisht nga struktura e tyre organizative e preferuar
(shih Kutinë 7).
Kutia 7: Format ligjore për ndërmarrjet sociale në Malajzi
Pronësia e vetme: Në pronësi zakonisht është një person, i cili është përgjegjës për
drejtimin e biznesit.
Partneriteti: Dy ose më shumë persona ndajnë pronësinë e një biznesi të vetëm.
Korporatat: Ky lloj biznesi është në pronësi të të paktën dy ose më shumë personave
dhe mund të jetë ose një korporatë private me përgjegjësi të kufizuara ose korporatë
publike me përgjegjësi të kufizuara.
Kompanitë e pakufizuara: Këto kompani janë të ngjashme me ndërmarrjet me pronësi
të vetme dhe me partneritetit. I vetmi ndryshim është se kompanitë e pakufizuara kanë
nene të veçanta të shoqatave dhe janë të lirë të kthejnë kapitalin tek anëtarët e tyre.
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (ShPK): Sh.PK është një lloj relativisht i ri i
strukturës hibride të biznesit që tashmë është e lejueshme në shumicën e shteteve. Kjo
kategori është projektuar për të siguruar karakteristikat e përgjegjësisë së kufizuar të
një korporate, me efikasitetin e taksave dhe fleksibilitetin operacional të një partneriteti.

Varësisht nga struktura organizative, të njëjtat rregulla ekzistuese zbatohen
edhe për ndërmarrjet shoqërore. Për shembull, atyre që kanë aplikuar si
organizata jofitimprurëse u kërkohet të regjistrohen në zyrën e taksave për t’u
përjashtuar nga pagesat e taksave dhe zakonisht nuk mund të përfitojnë nga ky
përjashtim për periudha më të gjata se 5-10 vjet.
Nëse biznesi pretendon të jetë një biznes shoqëror, duhet të tregojë qartë në
aktin e tyre të biznesit se asnjë dividend nuk do t'u shpërndahet aksionerëve. Për
shembull, Arkitrek 16 si një Shoqëri Private me Aksione të Kufizuara, ka
Plani Ndërmarrja Shoqërore Malajziane është një plan trevjeçar i cili synon të
zhvillojë sektorin e ndërmarrjeve shoqërore malajziane për të qenë i vetëqëndrueshëm, i barabartë dhe i përqendruar në njerëz, në mënyrë që të fuqizojë
sipërmarrësit e nxitur nga ndikimet.
16 Arkitrek është një program për përvojën e mësimdhënies që përfshinë vlerat e
qëndrueshmërisë, angazhimit të komunitetit dhe ruajtjes së resurseve.
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modifikuar Klauzolën e Objektivave në aktin për asocim dhe rregullore, duke
përfshirë klauzolat e ndërmarrjeve shoqërore.
Sipas planit të MaGIC-it, përkufizimi i ndërmarrjes shoqërore duhet të bazohet
në karakteristikat e biznesit dhe riafirmon nevojën për një përkufizim në mënyrë
që të sigurojë kontekstin ligjor. Plani identifikon komponentët kryesorë të
ndërmarrjeve shoqërore dhe i ndan ato në dy: primare, përfshirë
qëndrueshmërinë e biznesit, orientimin kah ndikimi, barazinë gjithëpërfshirëse
dhe qeverisjen gjithëpërfshirëse; dhe të mesme, duke përfshirë biznesin e
përgjegjshëm, transparencën, kompensimin dhe kthimin e drejtë (shih Figurën
4).
Me akreditimin nga MaGIC, kompanitë që pretendojnë të jenë një ndërmarrje
shoqërore duhet të jenë transparente në misionin e tyre social/mjedisor, të
ndërmarrin auditime (financiare dhe të ndikimit), të përmbushin kriteret e
vendosura varësisht nga fushëveprimi i tyre (siç janë zinxhiri i furnizimit
gjithëpërfshirës, pagat për punonjësit, kreditë e gjelbra, etj) dhe nuk duhet të
varen nga grantet apo donacionet.
Figura 4: Karakteristikat e ndërmarrjeve sociale në Malajzi

Sipas Planit Malajziane të Ndërmarrjeve Shoqërore, më shumë se 21% e
ndërmarrjeve shoqërore nuk kanë fonde adekuate. Ato që kanë qasje në financim
rrezikojnë të humbasin pavarësinë e tyre krijuese duke u munduar të jenë në
përputhje me kërkesat e investitorit. Mungesa e një përkufizimi ligjor të një
Pjesëmarrësit fitojnë aftësi, njohuri dhe besim duke ndërtuar atë që ata
dizajnojnë. Kampet janë të hapura kryesisht për studentët e arkitekturës dhe
inxhinierisë, të diplomuarit dhe profesionistët.

ndërmarrjeje shoqërore ka qenë një burim i vazhdueshëm i hutisë, meqë ato
shpesh perceptohen gabimisht si organizata për bamirësi. Ndërmarrjet
shoqërore kanë vështirësi në mbledhjen e kapitalit, qoftë në fazën pilot ose në
fazën e rritjes. Përderisa sipërmarrësit më të vjetër shoqëror mund të paktën të
përfitojnë nga rrjetet që i kanë ndërtuar gjatë karrierës së tyre, sipërmarrësit më
të rinj që sapo kanë dalë nga universiteti mezi gjejnë financim.
Rast studimi: Biji-Biji
"Ne i bashkojmë shkencën prapa qëndrueshmërisë me pasionin tonë për dizajn dhe
art"
Iniciativa Biji-Biji është një ndërmarrje shoqërore që synon të ndajë idetë
progresive me të gjithë. Ata mbrojnë jetën e qëndrueshme, ripërdorin
mbeturinat në mënyrë kreative dhe duan prodhim bashkëpunues. Duke
përdorur materialet e hedhura, elektronikën themelore dhe teknikat pasive të
ndërtimit, ata synojnë të frymëzojnë rrethin e tyre me qasje të freskëta dhe
zbavitëse për jetesë të qëndrueshme.
Biji-Biji tarifon klientët për tri shërbime: ndërtime të qëndrueshme, dizajn të
produktit dhe punëtori. Ndërtesat e tyre përfshijnë kopshte vertikale vetëujitëse, struktura bambuje, dhe mobilje të bëra nga materialet e hedhura. Çdo
projekt ose produkt i konceptuar në Biji-Biji është një ide e departamenteve të
ndryshme që bëhen bashkë duke ndarë njohuritë e tyre krijuese dhe teknike.
Përmbledhja e mëposhtme nënvizon qasjen e strukturuar të ekipit të tyre.
Edukimi: Ata japin mësime mbi çdo gjë që ata vetë kanë mësuar gjatë viteve të
fundit, nga ideja fillestare dhe dizajni, deri te marketingu dhe sipërmarrja
shoqërore.
Qëndrueshmëria: Ekipi është forca lëvizëse dhe themeli i Biji-Bijës. Mbledhja e të
dhënave, hulumtimi i furnizuesve, dhe vështrimi i zhvillimeve globale në
konsulencë për qëndrueshmërinë dhe ngjarje është fuqia e tyre.
Fab!: Një ekip i fortë plot me zonja dhe zotërinj shumë të talentuar dhe të
vendosur që ta kthejnë çdo ide të çmendur në një realitet. Ekipi ndërton me
shumicën e materialeve (sidomos dru dhe metal) dhe krijon instalacionet më të
mira të artit, dekorin e ngjarjeve, mobiljet dhe shumë të tjera.
Teknologji: Ata nuk refuzojnë asnjë sfidë pa marrë parasyshë nëse bëhet fjalë për
efekt interaktiv, makinë ose ndërtim. Shumë kurioz dhe i përkushtuar, ky ekip
çdo herë arrinë të sjellë diçka emocionuese.
Moda etike: Ky ekip i modës etike po ndërton në mënyrë të qëndrueshme
markën e saj, duke bërë përparime në hapësirën e modës etike. Përbërë nga
dizajnerët më të mëdhenj të modës dhe sipërmarrësit shoqërorë, ky ekip
ndihmon në dizajnimin e çdo artikulli të revistës.

4.5.4 Afrika e Jugut
"Nërrmarrësit shoqërorë janë njerëz të pasionuar, të përkushtuar për të ofruar
zgjidhje të qëndrueshme për sfidat sociale në Afrikën e Jugut" (UnLtd SA, 2012)
Afrika e Jugut është një nga vendet më të pabarabarta në botë, ku 31% e
popullsisë jeton nën kufirin kombëtar të varfërisë, me papunësi që arrinë në
25%, arsim të ulët, HIV/AIDS të shpeshtë, mungesë të ofrimit të shërbimeve bazë
si uji i pastër, si dhe kriminalitet të lartë (CIA World Fact Book, 2014). Kanë
kaluar 20 vjet që nga përfundimi i aparteidit17 dhe zgjedhjet e para demokratike
të Afrikës së Jugut, kur qeveria aktuale e Kongresit Afrikan u angazhuan për
transformimin social dhe ekonomik të Afrikës së Jugut, veçanërisht duke
adresuar pabarazitë e sistemit të mëparshëm të aparteidit .
Tabela 10: Indeksi i Progresit Social (SPI) për Afrikën e Jugut
Indikatorët Socio-Ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita

Pikë/vlera

Rangimi nga 128

88.64
69.79
64.50
67.25
$12,393

83
78
34
66
64

Trendet e ndërmarrjeve sociale
Duke qenë një nga ekonomitë më të mëdha në Afrikë, ekziston një interes i madh
për të çuar përpara ekonominë shoqërore në Afrikën e Jugut, për të ndërtuar
ekonominë dhe për të trajtuar sfidat kryesore sociale. Plani i rritjes dhe
zhvillimit, i shpallur nga qeveria e Afrikës së Jugut në tetor 2010, e identifikoi
ekonominë shoqërore si një "punëdhënës" të rëndësishëm në tregun e punës.
Shfaqja e formave të reja të ndërmarrjeve shoqërore filloi të hetohet pasi që
brezat e rinj dhe të papunët filluan ta konsiderojnë si një rrugë të mbarë për
karrierë.
Qeveria e Afrikës së Jugut është angazhuar në zhvillimin e këtij sektori dhe
nxitjen e ndryshimeve duke përdorur politika dhe nisma të ndryshme, të tilla si
Rregulloret e Fuqizimit të Zgjeruar të Zonës së Zezë Ekonomike (B-BBEE)18 të
formuara në vitin 2003 me objektivin për të adresuar pabarazinë dhe
transformimin ekonomik. Përveç kësaj, në vitin 2013 u themelua Qendra Bertha
për Inovacionin dhe Ndërmarrësinë Sociale, si një nga qendrat e para akademike
në Afrikë, kushtuar avancimit të inovacionit shoqëror dhe sipërmarrjes. Kohët e
Aparteidi është një politikë diskriminuese e bazuar në ndarjen racore dhe
diskriminimin, e përdorur veçanërisht për t'iu referuar politikës së përdorur nga
Afrika e Jugut ndërmjet viteve 1948 dhe 1990.
18 Akti i Fuqizimit të Zgjeruar të Zonës së Zezë Ekonomike 2003 është një
strategji e qeverisë së Afrikës së Jugut për të adresuar përjashtimin sistematik të
shumicës së Afrikanëve të Jugut nga pjesëmarrja e plotë në ekonomi.
17

fundit në Afrikën e Jugut gjithashtu është futur edhe ;ëvizja B Corp, e cila është në
një fazë shumë të hershme të zhvillimit.
Harta ligjore për ndërmarrjet shoqërore
Afrika e Jugut nuk ka një strukturë ligjore të veçantë për ndërmarrjet shoqërore
(shih Kutinë 8). Megjithatë, strukturat ekzistuese ligjore sigurojnë fleksibilitet të
dukshëm, veçanërisht pasi disa ndërmarrje shoqërore mbështeten në të dyja,
donacionet dhe të ardhurat nga shitjet, ndërsa disa mund të gjenerojnë të gjitha
të ardhurat e tyre nëpërmjet shitjes së mallrave ose shërbimeve.
Kutia 8: Format ligjore për ndërmarrjet sociale në Afrikën e Jugut
Kompanitë jofitimprurëse: Shoqatat vullnetare, trustet, Kompanitë sipas Seksionit 21
ose shoqëri jofitimprurëse (NPC);
Kompanitë fitimprurëse: duke përfshirë kooperativat dhe kompanitë private; dhe
Strukturat hibride: ku ndërmarrjet shoqërore ndajnë misionin dhe aktivitetet e tyre
midis dy ose më shumë personave juridik, p.sh. duke kombinuar një kompani private
fitimprurëse me një organizatë jofitimprurëse si një trust.

Për shembull, ndërmarrjet shoqërore me formë ligjore jofitimprurëse kanë
fleksibilitet në mbledhjen e fondeve dhe aktivitetet e biznesit, numrin e
aksionarëve dhe përfitimet nga lehtësimet tatimore (shih Figurën 5). Vetëm
pronësia dhe strukturat e partneritetit nuk janë aq të përshtatshme, pasi tregtari
i vetëm do të zotërojë të gjitha pasuritë dhe është përgjegjës për borxhin dhe
detyrimet e biznesit.
Nga ana tjetër kompanitë sipas Seksionit 21, janë të orientuara drejt biznesit
(fitimprurës) në strukturën e tyre ligjore, por nuk kanë kapital aksionar dhe nuk
mund të shpërndajnë aksione ose të paguajnë dividentë për anëtarët e tyre. Ato
janë 'të kufizuara nga garancitë', që do të thotë se nëse kompania dështon,
aksionerët e saj do të jenë të detyruar të paguajnë një shumë të caktuar për
kreditorët e saj.
Kooperativat dhe format juridike hibride janë format më të preferuara në
Afrikën e Jugut. Kooperativat janë me bazë në anëtarësi dhe jo-fitimprurëse, por
rregullohen nga Akti i Kooperativave19. Modeli hibrid ofron përfitime të dyfishta,
duke lejuar subjektin jo-fitimprurës të marrë të ardhura nga subjekti
fitimprurës.
Një nga sfidat kryesore për mjedisin e ndërmarrjeve shoqërore të Afrikës së
Jugut është shpërndarja e pa balancuar e shkathtësive, njohurive dhe kapitalit
financiar dhe shoqëror, e që shpesh nevojitet për sipërmarrjet e fillimit. Shumica
e ndërmarrjeve janë të përqendruara në zonat urbane dhe në trajtimin e sfidave
lokale. Mungesa e financimit të fillimit është gjithashtu një çështje kyçe; ajo është
gjithashtu shpesh e paekuilibruar dhe nuk arrin ekonomitë rurale.
Akti i Kooperativave, Nr. 14 i 2005 parashikon formimin dhe regjistrimin e
kooperativave, krijimin e një Bordi Këshillues të Bashkëpunëtorëve, mbylljen e
kooperativave dhe çështjet që lidhen me to.
19

Figura 5: Udhërrëfyesi ligjor i ndërmarrjeve sociale në Afrikën e Jugut

Rast studimi: REDISA
REDISA ( Iniciativa për Riciklimin dhe Zhvillimin Ekonomik të Afrikës së
Jugut)ka një Plan të Integruar të Industrisë së Menaxhimit të Gomave të
Mbeturinave (IIWTMP) që mbështet dhe promovon riciklimin e gomave, duke
siguruar infrastrukturën e grumbullimit dhe deponimit të kërkuar për
mbledhjen e gomave nga i gjithë vendi, për t’i dorëzuar ato te ricikluesit e
aprovuara.
Prodhuesit e gomave (prodhuesit dhe importuesit) paguajnë një tarifë të
menaxhimit të mbeturinave që arrinë vlerën 2.30R+TVSh, për çdo kilogram të
gomës së re të prodhuar. Fondet e grumbulluara aplikohen pastaj për zhvillimin
dhe mbështetjen e koleksionistëve, depove të magazinimit, ricikluesve dhe
industrive dytësore që prodhojnë produkte nga prodhimi i ricikluar.
Që nga janari 2015, REDISA ka grumbulluar 77 614 ton goma, ka hapur 34 depo
në të gjithë vendin dhe u ka shërbyer 1.648 tregtarëve. REDISA aktualisht është
duke ndërtuar një Institut për Testimin e Produktit (PTI) në COEGA me qëllim që
të mundësojë testimin e gomave për të përmbushur standardet e nevojshme dhe
të zhvillojë një Sistem Vlerësimi Mjedisor për gomat.

4.5.5 India
'Operacionet e biznesit drejtpërsëdrejti përmirësojnë jetët dhe mjetet e jetesës së
atyre që janë në pjesën e poshtme të piramidës' - Intellecap 2012
India është një vend me të ardhura mesatare me një PBB mesatare për kokë
banori prej $5,730 ku bujqësia përfaqëson 17,6% të PBB-së, duke punësuar 49%
të popullsisë në punë. Me një popullsi prej 1.3 miliardë banorësh, pothuajse 65%
janë nën 35 vjeç dhe fuqia punëtore numëron 502.2 milionë persona. Prodhimi i
Brendshëm Bruto i Indisë (PBB) gjatë 2014/15, u rrit për 7.4% dhe për 8% në
2015/16.
Ndonëse India ka parë një transformim të rëndësishëm ekonomik në vitet e
fundit, mbetet një vend me pothuajse 30% të popullsisë që jeton nën kufirin e
varfërisë dhe me sfida të thella shoqërore siç janë pabarazia, varfëria, papunësia,
korrupsioni, arsimi i ulët dhe standarde tëulta të shëndetit. Pavarësisht se është
një motor ekonomik, progresi social i Indisë ka qenë i ngadalshëm dhe sfidues.
Tabela 11: Indeksi i Progresit Social (SPI) për Indinë
Indikatorët Socio-Ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita

Pikë/vlera
66.74
61.15
47.29
58.39
$5,730

Rangimi nga 128
93
100
81
93
88

Trendet e ndërmarrjeve shoqërore
Ambienti i ndërmarrjeve shoqërore në Indi është përmirësuar gjatë viteve të
fundit, veçanërisht me shfaqjen e bizneseve shoqërore, të cilat janë zyrtarisht të
definuara si ndërmarrje të vogla, mikro dhe të mesme (NMVM). Zakonisht,
ndërmarrjet shoqërore klasifikohen si biznese me një mision social, duke ofruar
mallra, shërbime dhe mundësi për ata që janë në fund të piramidës ekonomike.
Këto forma të ndërmarrjeve shoqërore shpesh lidhen me inovacionin
transformues të nxitur nga cënimi i qëndrueshmërisë dhe mundësive që kanë
për qëllim formësimin e të ardhmes së Indisë.
Hapi më i madh drejt përfshirjes së sektorit privat në zhvillimin shoqëror ka
qenë ndryshimi i Aktit të kompanive, 2013. Akti e bëri të detyrueshme për
kompanitë (në varësi të vlerës së tyre neto) që 2% të fitimit mesatar vjetor të
tyre ta kthejnë në në shpenzimet për aktivitete dhe projekte pë Përgjegjësinë
Sociale të Korporatave(CSR). Ky vendim rriti fondet në dispozicion për rreth 2
milionë organizata joqeveritare (OJQ) në Indi (Times of India, 2014). Ndërsa kjo
ka shtyrë kompanitë e mëdha drejt një modeli filantropik, si dhe ka hapur
mundësinë që korporatat të orientojnë shpenzimet e tyre të CSR-it drejt
mbështetjes së ndërmarrjeve shoqërore.

Harta ligjore për ndërmarrjet sociale
Kutia 8: Format ligjore për ndërmarrjet sociale në Indi
Trustet: Një trust publik për bamirësi zakonisht përdoret kur ka pasuri të përfshirë,
veçanërisht tokë dhe ndërtim.
Shoqëria: Shoqëritë bamirëse përfshijnë, p.sh. fonde jetimesh të ushtrisë, ose shoqëri të
themeluara për promovimin e shkencës, letërsisë apo arteve të bukura, për mësim,
përhapjen e njohurive të dobishme, përhapjen e edukimit politik, themelimin ose
mirëmbajtjen e bibliotekave ose kënde të leximit për përdorim të përgjithshëm ose të
hapura për publikun, ose muzeume publike dhe galeri të pikturave dhe veprave të tjera
të artit, të tilla si koleksione të historisë natyrore, shpikje mekanike dhe filozofike,
instrumente ose dizenjime (Ligji i Regjistrimit të Shoqërive 1860).
Shoqëritë Jo-fitimprurëse sipas Seksionit 8 (më parë Seksioni 25): Një kompani sipas
Seksionit 8, për nxitjen e tregtisë, artit, shkencës, fesë, bamirësisë ose ndonjë objekti
tjetër të dobishëm ", mund të krijohet me kusht që fitimet, nëse ka, ose të ardhura të
tjera të investohen vetëm për promovimin e objektivave të kompanisë, dhe të mos u
paguhet dividentë anëtarëve të saj (Neni 25 Akti i kompanive indiane, 1956).
Kompani Private e Kufizuar: Një person juridik i pavarur i përbërë nga 2-50 aksionerë
që kanë përgjegjësi të kufizuar në kompani.
Kompani Publike e Kufizuar: Një njësi ekonomike e ngjashme me një Kompani Private
të Kufizuar me diferencën se numri i aksionarëve në një Shoqëri të Kufizuar mund të
jetë i pakufizuar (minimum 7).
Pronësi e vetme: Një biznes i zotëruar plotësisht nga një person i vetëm që ka
përgjegjësi të pakufizuar për biznesin dhe kontrollin e vetëm të fitimeve dhe
vendimmarrjes.
Shoqëri: Një biznes në pronësi të dy ose më shumë personave ku të paktën një person
ka përgjegjësi të pakufizuar, ndërsa fitimi dhe autoriteti vendimmarrës ndahen midis
pronarëve.
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (ShPK): Një formë e re e njësisë ekonomike e
themeluar nga një Akt i Parlamentit. ShPK-ja lejon anëtarët të kenë fleksibilitetin e
pronësisë (të ngjashme me Shoqërinë), por siguron një mbrojtje të përgjegjësisë.
Kompania e Prodhuesve: formë e re ligjore që nga 2012, është një alternativë ndaj
modelit të kooperativës t në sektorët e bujqësisë dhe të zhvillimit të jetesës. Siguron një
model fitimprurës për prodhuesit e bashkuar, duke i dhënë prodhuesit pronësi të plotë
mbi kompaninë në mënyrë që ata të përfitojnë drejtpërsëdrejti nga fitimet e kompanisë.
Hibride jofitimprurëse/fitimprurëse: Në strukturën hibride, një organizatë
fitimprurëse është përgjegjëse për operacionet bazë të biznesit, ndërsa një organizatë
jofitimprurëse simotër ofron shërbime mbështetëse.

Siç u tha më parë, 80% e ndërmarrjeve shoqërore në Indi regjistrohen si të
ashtuquajtura KPK (Kompani Publike e Kufizuar) dhe vetëm 10% janë
Partneritete ose Pronësi (Intellecap, 2012). Kjo vjen pjesërisht për shkak të
strukturës KPK, e cila ka fleksibilitet dhe mundësi rritjeje. Megjithatë, strukturat
hibride fitimprurëse dhe jofitimprurëse janë gjithashtu shumë të njohura në
sektorin e ndërmarrjeve shoqërore, pasi shton mundësinë për të mbledhur fonde
(shih Kutinë 9).

Kompanitë sipas Seksionit 8/Organizatat jofitimprurëse (OJF)
Megjithëse Seksioni 8 është forma më e afërt për përkufizimin e ndërmarrjeve
shoqërore, nuk shihet si një formë e dobishme juridike pasi nuk ka përjashtime
nga taksat dhe rruga për regjistrimin si një entitet jofitimprurës është komplekse
dhe sfiduese.
Një kompani e Seksionit 8 mund të regjistrohet vetëm me një maksimum prej dy
personash dhe pasi që kompania ka përgjegjësi të kufizuar, anëtarët e kompanisë
janë përgjegjës vetëm për aksionet e papaguara të mbajtura prej tyre. Një nga
përfitimet e regjistrimit si një kompani e Seksionit 8 është se u kërkohen më pak
formalitete ligjore e burokratike krahasuar me një kompani publike.
Një nga komponentët më të rëndësishëm për këto entitete është përshkrimi i
Memorandumit të Asocimit (MOA) dhe Statutit (AOA) që së bashku përcaktojnë
objektivat e kompanisë, strukturën e kapitalit, identitetin, qëllimet dhe modelin e
punës. Sapo kompania është e regjistruar dhe merr certifikatën e korporatës
duhet të caktohet një auditor.
Figura 6: Udhërrëfyesi ligjor i ndërmarrjeve sociale në Indi

Përkundër përmirësimit së mjedisit të ndërmarrjeve shoqërore në Indi dhe
skemave të gjera të financimit, nuk ka programe të mjaftueshme të trajnimit dhe
mbështetje të përshtatura për ndërmarrësit shoqëror. Shpesh, zgjedhja e rrugës
së ndërmarrjes shoqërore do të thotë të shkosh kundër rrymës dhe të merresh si
një 'punëtor bamirësie'. Ka mungesë të programeve hyrëse për të futur
ndërmarrjen shoqërore si një rrugë për karrierë dhe në disa raste konkurrimet
për dhënien e fondeve e financojnë "idenë", në vend se të shqyrtojnë dhe

financojnë një plan biznesi të fuqishëm dhe një strategji për ta bërë vetë biznesin
të qëndrueshëm dhe ndikues.
Ka pasur gjithashtu një shqetësim të shprehur nga eksperti ynë i intervistuar për
të gjitha çmimet/vlerësimet e ndërmarrjeve shoqërore: "Kam parë se ka shumë
çmime që frynë egot, dhe njerëz që duan prestigj. Por unë nuk mendoj se ka mjaft
fokus në mbështetjen e cilësisë për këta sipërmarrës. Çmimet mund të
shpërqendrojnë punën që duhet bërë. "
Rast studimi: Kolegji i Këmbëzbathur
'Së pari ju injorojnë, më pas qeshin me ty, pastaj ju luftojnë, dhe në fund ju fitoni' Mahatma Gandhi
Për më shumë se 40 vjet, Kolegji Këmbëzbathur ka pasur moton e tij: i ndërtuar
nga të varfrit, për të varfrit. Kjo e ka frymëzuar atë për të gjetur mënyra të reja
për të ushqyer dhe mbështetur një udhëtim drejt fuqizimit, fshat pas fshati, grua
pas gruaje. Ata punojnë për të demistifikuar dhe decentralizuar teknologjinë dhe
për të vënë mjete të reja në duart e të varfërve në fshatra, me qëllimin e vetëm
për të përhapur e vetëjaftueshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Me një fokus
gjeografik në vendet më së paku të zhvilluara, ata trajnojnë gratë në mbarë botën
si inxhiniere diellorë, inovatore dhe edukatore, të cilat pastaj kthehen në fshatrat
e tyre për të sjellë dritën dhe të mësuarit në komunitetin e tyre.
Puna e jashtëzakonshme e Kolegjit Këmbëzbathur është një rezultat i
drejtpërdrejtë i qasjes së tyre, i përshtatur nga parimet e Mahatma Gandhit.
Kolegji i Zbathur është një nga vendet e pakta në Indi ku fryma e shërbimit dhe
mendimet e Gandhit për qëndrueshmërinë janë ende të gjalla dhe respektohen.
Që nga themelimi i tij, e ashtuquajtura Qasje e Zbathur është përhapur në më
shumë se 70 shtete, duke u zgjeruar me mjedise në Afrikë, Amerikë Latine dhe
Azinë Jugore.
Qasja e Kolegjit Këmbëzbathur përfshin vlerat e mëposhtme të panegociueshme:
Barazia: Çdo anëtar i ekipit është njejtë i rëndësishëm dhe i respektuar. Arsimi i
një individi, gjinia apo klasa nuk e bën atë më pak ose më shumë të vlefshëm.
Vendimmarrja kolektive: Struktura e organizatës është kryesisht e sheshtë, duke
inkurajuar një rrjedhë të lirë të informacionit dhe duke i dhënë zë shqetësimeve
të të gjitha grupeve, duke i bërë të gjithë të përgjegjshëm ndaj njëri-tjetrit.
Decentralizimi: Decentralizimi i planifikimit dhe zbatimit në nivelet bazë
mundëson dhe fuqizon individët të artikulojnë nevojat e tyre.
Vetëbesimi: Kolegji ka lindur nga besimi se kur njerëzit zhvillojnë vetëbesim dhe
bashkohen për të zgjidhur problemet, ata mësojnë se mund të mbështeten tek
vetja e tyre.

Masat shtrënguese: kursimi në mendime dhe veprime, si dhe mungesa e
barrierave dhe niveleve që parandalojnë ndërveprimin e drejtpërdrejtë, ka
rezultuar në një ndjenjë të pronësisë ndaj Kolegjit.
4.5.6 Ekuadori
Ekuadori është një vend me një diversitet të madh social, kulturor, etnik dhe
gjeografik. Ky vend është shtëpia e 17 etnive dhe nacionaliteteve të ndryshme
dhe është një nga 12 vendet më të larmishme në botë.
Bujqësia është një nga industritë kryesore, 88% e të cilës kontrollohet nga
prodhuesit e vegjël dhe të mesëm, të cilët janë përgjegjës për 64% të prodhimit
bujqësor të vendit. Në vitin 2011, OKB-ja theksoi se agroekologjia është çelësi
për rritjen dhe mbështetjen e produktivitetit të ushqimeve të shëndetshme,
reduktimin e pabarazive dhe trajtimin e ndryshimeve klimatike. Turizmi është
gjithashtu një burim në rritje i të ardhurave për vendin, duke sjellë mbi 1.2
miliardë dollarë të ardhura vjetore në vend, duke kontribuar 1.8% në PBB
(Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimeve, 2011).
Mes viteve 2006 dhe 2014, rritja e PBB-së mesatarisht ishte 4.3%, e nxitur nga
çmimet e larta të naftës dhe një financimi i konsiderueshëm i jashtëm. Ky stimul
ka mundësuar rritjen e shpenzimeve sociale dhe investime të rëndësishme,
veçanërisht në sektorin e energjisë dhe transportit. Megjithatë, çmimet në rënie
të naftës dhe tërmeti shkatërrues në prill 2016 kanë ndikuar në zhvillim dhe
kanë shtuar presionet sociale. Midis 2014 dhe 2016, papunësia urbane u rrit nga
4.5% në 6.5% dhe ndërpunësia urbane u rrit nga 11.7% në 18.8% (Banka
Botërore, 2017).
Tabela 12: Indeksi i Progresit Social (SPI) për Ekuadorin
Indikatorët Socio-Ekonomik
IPSh: Nevojat Bazike Njerëzore
IPSh: themelet e Mirëqenjes
IPSh: Mundësitë
Total IPSh 2017
GDP PPP per capita

Pikë/vlera
79.15
77.99
52.77
69.97
$10,777

Rangimi nga 128
67
45
60
55
60

Trendet e ndërmarrjeve sociale
Eksperti i intervistuar nga ne definoi ndërmarrjen shoqërore në Ekuador si
ndërrmarje që përfshinë "kompanitë me një qëllim ekonomik, që përmes
produkteve dhe shërbimeve të tyre ndihmojnë në zgjidhjen e një çështjeje
sociale".
Një shembull i mirë i një motori për lëvizjen e ndërmarrësisë shoqërore është
Lëvizja Ekuadoriane e Ekonomisë Shoqërore dhe Solidarnike (MESSE), një
platformë sociale, e themeluar në vitin 2006 nga Federata Ndërkombëtare për

Tregëtinë Alternative (IFAT). Ndërsa, inovacioni shoqëror nxitet kryesisht nga
skemat e shpërblimit të inovacionit nga OJQ-të siç është El Premio Inspira20.
Me ndihmën e OJQ-ve dhe akterëve të tregtisë së drejtë ekuadoriane (MCCH dhe
RELACC) kjo platformë mblodhi mbi 1,300 anëtarë (ndërmarrje individuale dhe
kolektive) të shpërndara në 24 provincat ekuadoriane. Anëtarët përfshinin
prodhuesit e ushqimit organik, artizanët, peshkatarët, eko-turizmin,
kooperativat dhe OJQ-të.
Harta ligjore për ndërmarrjet shoqërore
Shumica e bizneseve në Ekuador preferojnë korporatat më shumë se format
tjera të strukturave ligjore të biznesit (shih Kutinë 9). Nuk ka strukturë ligjore
për formalizimin e ndërmarrjeve shoqërore, megjithatë lëvizja B Corp ngadalë po
fiton popullaritet dhe po promovohet nga organizata të tilla si ImpaQto - një
qendër komuniteti sipërmarrësish dhe inovatorësh shoqëror që ofrojnë hapësirë
bashkëpunuese, ngritje të kapaciteteve dhe anëtarësim.
Kutia 9: Format ligjore për ndërmarrjet shoqërore në Ekuador
Korporata (compañia anónima or sociedad anónima): Kjo strukturë preferohet nga
subjekte të mëdha dhe financiarisht të sigurta.
Kompania (compañia limitada): kjo është struktura e dytë më e zakonshme e biznesit;
pronarët janë përshkruar si aksionarë që mbajnë përgjegjësi të kufizuar.
Partneriteti (sociedad colectiva): një entitet i dy ose më shumë partnerëve.
Partneriteti i kufizuar (sociedad en comandita): kjo ka përgjegjësi të pakufizuar për
partnerët.
Ndërmarrje e përbashkët (sociedad de rriesgo): këto janë organizata ad hoc,
ndërmarrje të përbashkëta formale të bazuara në kontrata të përbashkëta.
Kompania e ekonomisë së përzier (compañia de economia mixta): Në këtë formë,
investitorët privatë, qeveritë shtetërore, provinciale ose komunale dhe agjencitë
autonome qeveritare mund të kontribuojnë me kapital dhe të ndajnë menaxhimet.

Megjithëse nuk ekzistojnë forma specifike ligjore për ndërmarrjet shoqërore në
Ekuador, sektori i turizmit ka krijuar certifikimin e vet të bazuar në treg. OJQ-ja
ekuadoriane Conservación y Desarrollo 21 ka një program të quajtur Smart
Voyager, që synon trajnimin dhe certifikimin e operacioneve në turizmin e
qëndrueshëm. Programi Smart Voyager rrit efikasitetin dhe përfitimin duke
vërtetuar operacionet e turizmit. Ky certifikim ndihmon në sigurimin që rritja në
turizëm të ketë një ndikim pozitiv në mjedis, punëtorë, komunitete dhe në luftën
kundër varfërisë.

El Premio Inspira (Çmimi Inspira) është një iniciativë e përbashkët midis
IMPAQTO dhe Dhomës së Industrive dhe Prodhimit krijuar për të njohur punën e
kompanive të inovacionit në Ekuador.
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Smart Voyager i konsideron standardet rigoroze mjedisore, sociale dhe të
sigurisë që, kur të arrihen, garantojnë një zvogëlim të ndikimeve mjedisore që
mund të prodhojë një veprimtari turistike, duke siguruar përfitime të
drejtpërdrejta për popullatën lokale, si dhe pjesëmarrje aktive të turistëve në
ruajtjen e burimeve natyrore. Procesi i certifikimit bazohet në 12 parimet e
zhvillimit të qëndrueshëm që mbulojnë përgjegjësinë sociale dhe mbrojtjen e
mjedisit.
Sfidat kryesore të zhvillimit të ndërmarrjeve shoqërore në Ekuador janë të
lidhura ngushtë me definimin e paqartë të ndërmarrjes shoqërore, mungesën e
stimujve dhe udhëzimeve. Megjithëse shumica e ndërmarrjeve janë të përhapura
në zonat urbane dhe rurale, shumica e ndërmarrjeve sociale janë në fazën në
zhvillim dhe mbështeten në grante ndërkombëtare dhe qeveritare.
Rast studimi: Yunguilla Cloud Forest
Yunguilla Cloud Forest është një organizatë e udhëhequr nga komuniteti dhe
ndodhet një orë në veriperëndim të Quitos në një lartësi prej 2,650 metra mbi
nivelin e detit. Misioni i tyre është të punojnë në bashkëpunim, me një ndërgjegje
të qartë mjedisore, për të mbrojtur biodiversitetin e zonës duke kultivuar vlerat
e qëndrueshmërisë dhe për përmirësimin e cilësinë e jetës duke gjeneruar
burimet e tyre të punës dhe prodhimit të mallrave.
Në vitin 2013, Yunguilla Cloud Forest (3,000 hektarë sipërfaqe) u shpall zonë e
mbrojtur nga Sekretari i Mjedisit i Bashkisë së Quitos. Që atëherë, komuniteti ka
punuar për zgjerimin e kësaj zone të mbrojtur në 5,000 hektarë. Kjo formë e
ndërrmarjes shoqërore ka një numër karakteristikash:
Turizmi i komunitetit: Komuniteti i hap dyert vizitorëve të saj të përditshëm, ose
vizitorëve afatgjatë të cilët mund të jetojnë dhe të qëndrojnë me familjet lokale.
Gjatë qëndrimit të tyre pritet të marrin pjesë në detyrat dhe aktivitetet ditore që
ata zgjedhin.
Zona e Ruajtur dhe e Qëndrueshme në Yunguilla: Ky është një projekt për ruajtjen
e mjedisit të komunitetit që filloi në vitin 1995, me mbështetjen e organizatave
ndërkombëtare dhe OJQ-ve të vendit. Fillimisht nga viti 1995 deri në vitin 2000,
përqendrimi ishte në procese të mëdha trajnimi për të ndryshuar mënyrën e
përdorimit të burimeve natyrore, si dhe forcimin organizativ të komunitetit.
Korporata Mikrondërrmarëse e Yunguillas: Ky është një entitet ligjor që bën të
mundur vazhdimin e punës dhe është e angazhuar në një sistem të vetëmenaxhimit të komunitetit, me zhvillimin e aktiviteteve prodhuese të
qëndrueshme.
Flora dhe fauna, arinjtë e Andeve : Nëpërmjet aktiviteteve të eko-turizmit,
komuniteti ka qenë në gjendje të studiojë biodiversitetin e pasur dhe ka
identifikuar 44 arinj të Andeve, që jetojnë në zonën e pyllit.

5. KONKLUZAT DHE REKOMANDIMET
Bazuar në gjetjet e hulumtimit tonë, kemi arritur në përfundimet e mëposhtme:
Konkluzioni 1: Qasja nga poshtë-lart - Përfundimi kryesor nga hulumtimi ynë
është se një qasje nga poshtë-lart dhe jo e kundërta, është më efektive në rritjen
e lëvizjes së ndërmarrjeve shoqërore. Sidomos për sa i përket zgjedhjes në llojet
e strukturave që mund të veprojnë si ndërmarrje shoqërore, si dhe stimujve që
ofrojnë përfitime ekonomike dhe reputacionale për organizatat që zgjedhin këtë
formë.
Konkluzioni 2: Mendësia jo komerciale - Faza e hulumtimit tonë në nivel vendi na
solli në përfundimin se shumica e ndërmarrjeve shoqërore që veprojnë në
Kosovë janë regjistruar si OJQ, me programe të ndërmarrjeve shoqërore të
krijuara për të ndihmuar me vetë-mjaftueshmërinë financiare. Megjithatë, këto
OJQ mbesin të varura nga grantet apo donacionet për shumicën e të ardhurave të
tyre. Si rezultat, ndërmarrja shoqërore ngjason më shumë me një organizatë
bamirëse, sesa një mendësi komerciale.
Konkluzioni 3: Përkufizimi i ngushtë ligjor - Një konkluzion tjetër nga faza e
hulumtimit në vend ishte se ndërmarrjet shoqërore ekzistuese e gjejnë
përkufizimin e tanishëm ligjor të shoqërisë (në projektligj) jashtëzakonisht të
ngushtë dhe kufizues, duke limituar kështu krijimtarinë e tyre për përdorimin e
biznesit për zgjidhjen e problemeve shoqërore dhe sfidave mjedisore.
Konkluzioni 4: Fazat e ndryshme të maturimit - Përfundimi ynë nga faza e hartës
ndërkombëtare, e cila rishikoi modelet ligjore dhe praktike për ndërmarrjet
sociale, është se ekziston një ndërthurje e vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim,
si dhe faza të ndryshme të maturimit të ndërmarrjeve shoqërore në vendet
shqyrtuara- Mbretëri e Bashkuar, SHBA, Indi, Malajzi, Ekuador dhe Afrikë e
Jugut.
Konkluzioni 5: Biznesi me një mision social - Hulumtimi ynë ndërkombëtar arriti
në përfundimin se ndërmarrjet shoqërore zakonisht përkufizohen si biznese që
kanë një mision shoqëror që kontribuon në ndonjë nga bashkësia e çështjeve
zhvillimore, por zakonisht mbulon qeverisjen, punëtorët, komunitetin dhe
mjedisin. Ndërmarrjet shoqërore zakonisht nuk kërkohen të targetojnë
komunitetet e pafavorizuara, ose të punësojnë njerëz nga grupet e pafavorizuara,
edhe pse ata mund të zgjedhin ta bëjnë një gjë të tillë.
Konkluzioni 6: Struktura për përfitim - Shumica e ndërmarrjeve shoqërore në
mbarë botën më parë kanë një biznes (fitimprurëse), sesa një strukturë ligjore
jo-fitimprurëse (OJF, OJQ). Në shumë raste, një strukture juridike hibride
specifike nuk shihej si e nevojshme, pra ndërmarrjet shoqërore regjistrohen si
kompani normale, por me një mision shoqëror të deklaruar publikisht. Ato pra
dallohen nga veprimet e tyre dhe nga skemat e certifikimit (siç është lëvizja B
Corp / B Lab).

Konkluzioni 7: Të nxitura nga nevoja apo tregu- Në botë rritja e ndërmarrjeve
shoqërore është shtyrë më shumë nga nevojat e shoqërisë, kërkesës së tregut
dhe frymës sipërmarrëse të njerëzve të saj, sesa nga ekzistenca e legjislacionit të
ndërmarrjeve shoqërore. Strukturat (si shoqatat e biznesit për ndërmarrjet
shoqërore) dhe stimujt (siç janë skemat e certifikimit vullnetar si B Corp / B Lab)
kanë qenë gjithashtu nxitës shumë të efektshëm.
Duke ndjekur konkluzionet tona, kemi dy rekomandime kryesore:
Rekomandimi 1: Të investohet në ndërtimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve
shoqërore- Duhet të ketë një rritje të investimeve drejt ndërtimit të kapaciteteve
(arsim dhe trajnim) ndërmjet sipërmarrësve s shoqërorë ekzistues dhe
potencialë në Kosovë, veçanërisht për:
• Të sigurohen për ndërrmarrësit shoqërorë mundësi të trajnimit si programet e
përshpejtimit të biznesit (accelerators), edukimit mbi tendencat globale të
ndërmarrjeve shoqërore dhe punëtoritë për Objektivat e zhvillimit të
qëndrueshëm të OKB-së dhe biznesin e qëndrueshëm në përgjithësi;
• Zhvillimi dhe shpërndarja e udhëzimeve të qarta ligjore për ndërmarrjet
shoqërore, nga ideimi në rritje dhe maturi, dmth. cikli tipik i zhvillimit të
ndërmarrjeve shoqërore, me këshilla dhe mjete për sigurimin e suksesit në çdo
fazë.
• Rritja e vetëdijes për çështjen e biznesit (duke përfshirë stimujt dhe përfitimet
financiare) për zhvillimin e zhvillimit të ndërmarrjeve shoqërore nëpërmjet
fazave të inkubacionit, rritjes dhe pjekurisë.
Rekomandimi 2: Përmirësimi i Draft Ligjit për Ndërrmarje Shoqërore - Projektligji
i tanishëm duhet të rishikohen (shih Tabelën 13 më poshtë) për të marrë
parasysh gjetjet e këtij hulumtimi (dhe tendencat globale në këtë fushë në
përgjithësi), veçanërisht për:
• Zgjerimi i përkufizimit të tanishëm ligjor të sociale-s (në projektligjin) me
qëllim që të krijojë kreativitetin dhe inovacionin për përdorimin e biznesit për të
zgjidhur sfidat sociale dhe mjedisore të Kosovës;
• Të zgjerojë fushëveprimin e ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me
aktivitetet aktuale të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë;
• T'u përshtatet trendeve globale duke përfshirë zgjedhjen në llojet e strukturave
që mund të veprojnë si ndërmarrje shoqërore; dhe
• Të ofrojë stimuj që sjellin përfitime ekonomike dhe reputacionale, duke
mbështetur mekanizma të bazuara në treg, siç është certifikimi si B corp;
• Të ofrojnë rrugë fleksibile dhe udhëzime të qarta për konvertimin nga një OJQ
apo strukturë biznesi në një ndërmarrje sociale.

Tabela 13: Rekomandime për Draft Ligjin për Ndërrmarje Shoqërore
Ligji i Kosovës për Ndryshimet dhe qartësimet e propozuara
ndërrmarje
shoqërore
Neni 1
Qëllimi i ligjit

Të hiqet referenca për "kushtet e punësimit"

Neni 2
Fushveprimi

Të aplikohet për të gjitha kompanitë që kanë një qëllim
social ose mjedisor, pra një mision për të krijuar
përfitime publike të përgjithshme.

Neni 3 (1.1)
Definicionet

Një ndërmarrje shoqërore është një korporatë e
orientuar nga qëllimi e përcaktuar për përfitim të
publikut të gjerë përmes aktiviteteve të tyre për të
përmirësuar cilësinë e jetës, kohezionin social dhe
qëndrueshmërinë e shoqërisë.
Të hiqen kërkesat e nënkuptuara për "integrimin e
njerëzve nga grupet e rrezikuara".

Neni 3 (1.2)
Aktivitetet
ndërrmarjes
shoqërore

Aktivitetet dhe inovacionet që i shërbejnë interesit të
e përgjithshëm publik përmes shpërndarjes së produkteve
ose shërbimeve që kanë një ndikim pozitiv në të paktën
një nga fushat e mëposhtme të ndarjes në shoqëri:
1. Ndërprerja: Aktivitetet dhe inovacionet që pakësojnë
rrezikun dhe përmirësojnë elasticitetin në reagimin ndaj
krizave në shoqëri.
2. Shkyçja: Aktivitetet dhe inovacionet që rrisin fuqizimin
përmes edukimit dhe mundësimit të teknologjisë.
3. Pabarazia: Aktivitetet dhe inovacionet që reduktojnë
pabarazinë dhe përjashtimin socio-ekonomik (sidomos
të grupeve në nevojë).
4. Shkatërrimi: Aktivitetet dhe inovacionet që reduktojnë
mbeturinat, ndotjen dhe dëmet mjedisore dhe mbrojnë
dhe rivendosin ekosistemet.
5. Pakënaqësia: Aktivitete dhe inovacione që
përmirësojnë shëndetin, mirëqenien dhe lumturinë në
shoqëri.

Neni 4
Parimet
përgjithshme

Parimet shtesë ose ndryshimi i përgjithshëm i
e ndërmarrjes sociale duhet të përfshijnë si në vijim:
1. Qëllimi: Duhet të ketë një mision ose qëllim të qartë të
përfitimit publik.
2. Pajtueshmëria: Duhet të ketë pajtueshmëri me të gjitha
rregullat, rregulloret dhe standardet ligjore dhe të tregut.
3. Qeverisja: Duhet të ketë një strukturë transparente të
qeverisjes, menaxhim autonom dhe pa konflikt interesi.
4. Fitimet: Ndërmarrja duhet të jetë fitimprurëse dhe

fitimet duhet të drejtohen ose të riinvestohen drejt
avancimit të misionit të përfitimit publik.
5. Përfshirja: Pjesëmarrja e punonjësve në vendimmarrje,
praktikat jodiskriminuese dhe inkurajimi i diversitetit
dhe vullnetarizmit.
6. Transparenca: Duhet të ketë një raport vjetor financiar
dhe të benefitit nga të hyrat, ku thuhen qartë: a) mënyrat
në të cilat ndërmarrja sociale ka ndjekur përfitimin e
përgjithshëm publik gjatë vitit; dhe b) masën në të cilën
është krijuar përfitimi publik i përgjithshëm.
7. Performanca: Duhet të ketë një vlerësim të pavarur të
performancës së përgjithshme sociale dhe mjedisore të
ndërmarrjes shoqërore.
Neni 5
Ndërrmarja
shoqërore

Të hiqen kategoritë A dhe B.
Ndërmarrja shoqërore nuk duhet të përcaktojë ndonjë
kusht për synimin ose punësimin e grupeve të prekshme.
Një ndërmarrje shoqërore mund të zgjedhë ta ketë këtë
qasje, por gjithashtu mund të zgjedhë mënyra të tjera për
të ndikuar në dobi të publikut.
Sipas parimeve në nenit 4 (sipër), ndërmarrjet shoqërore
duhet të inkurajohen që të kenë një vend pune të
larmishëm që siguron mundësi të barabarta. Mundësitë e
barabarta i referohen mosdiskriminimit në kuptim të:
moshës, gjinisë, racës, aftësisë së kufizuar, shtatzënisë,
statusit martesor, orientimit seksual, ndryshimit të
gjinisë, prejardhjes fetare.

Neni 5
Aktiviteti
ndërrmarjes
shoqërore

Aktivitetet nuk duhet të specifikohen në detaje përtej
i kategorive të përgjithshme të veprimtarisë në Nenin 3
(të cilat bazohen në parimin e adresimit të zonave të
zbërthimit të shoqërisë). Bërja e një liste specifike do të
kufizojë krijimin e zgjidhjeve inovative për problemet
lokale dhe rajonale.

Neni 6
Grupet
cënueshme

Të hiqet seksioni specifik për grupet e cënueshme. Një
e listë e të pambrojturve mund të përfshihet në Nenin 3
(1.2) Pabarazia, ndoshta si një fusnotë.

Neni 10
Karta
ndërrmarjes
shoqërore

Të modifikohet klauzola e kufizimit të fitimit sipas
e rekomandimit sipas Nenit 4 (Fitimi).

Neni 15
Pjesëmarrja
e
punëtorëve
dhe
personave
që
përfitojnë
nga
akticitetet sociale

Të hiqen kërkesat specifike për të punësuar grupe të
cënueshme. Përkundrazi, përqendrohuni në kërkesat për
një mision të përfitimit publik dhe vlerësimin e
performancës sociale dhe mjedisore, të cilat mund të
përfshijnë përfitim për punonjësit dhe grupet në
disavantazh, por gjithashtu mund të përqendroheni në

forma të tjera të ndikimit social dhe mjedisor (shih Neni
4 Parimet e Përgjithshme)
Neni 18
Kërkesat
raportim

Përveç kërkesave standarde të raportimit financiar,
për duhet të ketë raportim vjetor të performancës për të
përfshirë një vlerësim të:
1. Mënyrat në të cilat ndërmarrja shoqërore ka ndjekur
përfitimin e përgjithshëm të publikut gjatë vitit;
2. Deri në çfarë mase është krijuar dobi e përgjithshme
për publikun; dhe
3. Një vlerësim të performancës së përgjithshme sociale
dhe mjedisore të ndërmarrjes shoqërore.

Neni 20
Trupat
kontrollues

Të hiqet kërkesa për organet e kontrollit, të cilat mund të
jenë tepër të vështira dhe burokratike për ndërmarrjet e
vogla shoqërore. Kërkesa për të raportuar çdo vit (Neni
18) duhet të jetë e mjaftueshme. Inkurajimi i krijimit të
një organizmi të pavarur të certifikimit për ndërmarrjet
shoqërore mund të adresojë gjithashtu nevojën për
mbikëqyrje, këshilla dhe transparencë.

Neni 21
Të shtohet një seksion për të lejuar ndonjë biznes apo
Bashkimi
dhe OJQ që dëshiron të ndryshojë nga një "shoqëri bamirëse"
ndarja
e ose "e shtyrë nga fitimi" në një ndërmarrje shoqërore
(mision fitimprurës) për të marrë statusin e nevojshëm.
ndërrmarjeve
shoqërore
Neni 24
Promovimi
punësimit
grupeve
cënueshme
Neni 26
Stimujt fiskal

Të hiqet ky seksion.
i
të
të

Të shtohet se ndërmarrjet shoqërore mund të përfitojnë
nga stimuj fiskalë pozitivë, siç janë subvencionet e
qeverisë për mallrat dhe shërbimet e përfitimit publik.
Qeveria vendosë për subvencionet specifike, por
shembujt mund të përfshijnë subvencione për energjinë
e rinovueshme, produktet e tregtisë së drejtë ose ato
organike.
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SHTOJCA: PYETËSORËT E HULUMTIMIT
SHTOJCA 1: Pyetësori i fazës së para-vlerësimit
Privat & Konfidencial
Pjesëmarrësit: Të gjitha organizatat e identifikuara që veprojnë si ndërmarrje
shoqërore
Data:
Emri i organizatës:
Locacioni/adresa:
Personi kontaktues & roli:
Data e themelimit:
Data e regjistrimit:
Struktura ligjore (p.sh. OJQ, organizatë
bamirësie, kompani etj.)
Numri i stafit (me kohë të plotë):
Numri i vullnetarëve:
Misioni i biznesit (duke përfshi
qëllimin social):
Lista e shërbimeve (nëse ka):
Lista e projekteve (nëse ka):
Lista e produkteve (nëse ka):
A. A japin ndonjë nga shërbimet, produktet apo projektet e listuara,
mbështetje për njerëzit apo mjedisin?
Cilat shërbime, produkte Njerëzit (p.sh. të drejtat e
dhe projekte
njeriut, shëndeti dhe
mirëqenia,
arsimi,
përfshirja ekonomike)

Mjedisi (p.sh. ruajtja e
resurseve, biodiversiteti
dhe
mbrojtja
e
ekosistemit)

B. Cili është modeli i biznesit apo modeli financiar i organizatës?
Përqindja për vit
Grante
Sponzorime private
Fitimi nga shitja e
produkteve
ose
shërbimeve
Kredi biznesore

Listoni burimet kryesore

Nëse përgjigja është po në ndonjë nga pyetjet nën A dhe organizata është
tërësisht ose pjesërisht e vetë-mjaftueshme (dmth. nuk është krejtësisht e varur
nga grantet, donacionet apo sponsorizimet), vazhdoni në fazën e ardhshme duke
përdorur Pyetësorin 2.
Shtojca 2: Pyetësori i fazës së vlerësimit
Privat dhe konfidencial
Në këtë fazë, kërkojmë informacion më të detajuar rreth aktiviteteve të
organizatës suaj, performancës dhe kontributeve, ndikimeve ekonomike, sociale
dhe mjedisore.
PJESA A - Njohja me biznesin ose organizatën tuaj
About your business
Cilat janë aktivitetet kryesore tuajat?
A keni bord të drejtorëve ose
këshilldhënës?
Si e definoni ju ndërrmarjen
shoqërore?
Cili është problem social ose ambiental
që po mptoni ta zgjidhni?
Cili është grupi që po synoni ta
ndihmoni?
Kush janë partnerët tuaj më të
rëndësishëm?
Cilat janë produktet ose shërbimet që i
orfoni?
A janë klientët tuaj të ndryshëm nga
grupi juaj i synuar dhe nëse po, si e
krijojni vlerën për ta?
A keni planifikuar një strategji
financiare para krijimit të organizatës,
OJQ-së apo biznesit tuaj?
Përveç financave cilat janë burimet
kryesore që ju nevojiten për të dhënë
vlerë në shoqëri?
A keni kontaktuar me ndonjë
institucion
financiar
(p.sh.
mikrofinancat, bankat) për një kredi
biznesi?
Mund të na tregoni për sfidat kryesore
me të cilat ballafaqoheni?
A e keni lexuar draft ligjin aktual për
ndërmarrjet shoqërore, të propozuar
nga qeveria?

Çka mendoni për draft ligjin e nisur
nga qeveria?
Financat
Cilat janë burimet tuaja kryesore të të
ardhurave?
(Grante, sponsorizime private ose fitim
nga shitja
e
shërbimeve
ose
produkteve)
Cili është qarkullimi juaj vjetor? (të
ardhurat)
Sa përqind e qarkullimit tuaj vjetor
është nga shitja e shërbimeve apo
produkteve?
Sa përqind e qarkullimit tuaj vjetor
është nga grantet apo sponsorizimet
private?
Cilat janë shpenzimet tuaja më të
mëdha dhe sa përqind të qarkullimit
janë?
A keni një plan financiar për investimet
dhe qarkullimin e parashikuar për 1-5
vitet e ardhshme?
A e publikoni performancën tuaj
vjetore financiare?
PJESA B - Ndikimi juaj social dhe mjedisor
Rreth vlerësimit të ndikimit të biznesit / organizatës tuaj
A e matni ndikimin e biznesit /
organizatës në shoqëri dhe / ose
mjedis?
Si e matni ndikimin e biznesit apo
organizatave në shoqëri dhe / ose në
mjedis?
Sa shpesh e matni ndikimin e biznesit /
organizatës në shoqëri dhe / ose
mjedis?
A mund të ndani me ne të dhënat e
ndikimit tuaj në shoqëri dhe / ose në
mjedis?
Q1 - A ofron biznesi / OJQ-ja tuaj produkte / shërbime apo mbështetë organizata
/ projekte për të mbajtur shoqërinë brenda kufijve të planetit, duke ndryshuar
rrënjësisht shprehitë e konsumit të burimeve dhe ndikimet e ekosistemit, duke
kaluar në energji dhe burime të ripërtëritshme, duke mbyllur ciklin e prodhimit
dhe duke u zhvendosur një shoqëri me nivel karboni më të ulët?

Po/Jo

(Nëse po, plotësoni më poshtë)

QËNDRUESHMËRIA
Zgjidhjet e qëndrueshme përfshijnë të gjitha shpenzimet, investimet, produktet
dhe shërbimet që hapin rrugë për rritjen ekonomike nga ndikimet mjedisore
duke 'mbyllur lakun' në rrjedhat e burimeve dhe energjisë, nga riciklimi i
mbeturinave dhe plastika e biodegradueshme, deri te energjia e ripërtëritshme
dhe dizajnet bio mimikuese, apo të ngjashme me natyrën.
1. Mbrojtja e kafshëve, biodiversitetit dhe habitateve natyrore
Po/Jo
2. Mbështetja e zgjerimit të energjisë së ripërtrishme
(p.sh. diellore, e erës, hidro)

Po/Jo

3. Zvogëlimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave dhe Po/Jo
mbeturinat e çiklizmit në produkte të reja
4. Reduktimi i burimeve (p.sh., uji, energjia dhe lëndët e para)

Po/Jo

5. Reduktimi i intensitetit të karbonit sidomos përdorimi i lëndëve Po/Jo
djegëse fosile ose produkteve të derivuara nga karburantet fosile
Q2 - A ofron biznesi/OJQ-ja juaj produkte/shërbimet ose mbështetje për
organizatat/projektet për të ndihmuar njerëzit të përgatiten për reagime ndaj
emergjencave dhe katastrofave, duke i lejuar komunitetet të mbijetojnë dhe të
rriten gjatë periudhave të shkatërrimit, pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë?
Po/Jo

(Nëse po, plotësoni më poshtë)

SIGURIMI
Zgjidhjet e sigurta përfshijnë të gjitha shpenzimet, investimet, produktet dhe
shërbimet me rreziqet më të ulëta për shoqërinë, nga sigurimi i pronës dhe
kontrollet e shëndetit dhe sigurisë, deri tek mbrojtja nga përmbytjet dhe trajnimi
për reagime emergjente
1. Mundësimi i ndihmës ndaj emergjencave dhe mbështetje Po/Jo
reagimeve gjatë dhe pas katastrofave natyrore (p.sh. tërmetet,
përmbytjet, thatësirat)
Po/Jo
2. Reduktimi i rreziqeve dhe reagimi ndaj epidemive dhe
pandemive shëndetësore (p.sh. viruse dhe gripe të ndryshëm, virusi
ebola)
Po/Jo
3. Parandalimi dhe reagimi ndaj aksidenteve industriale (p.sh.
shpërthime, derdhje të naftës, aksidente në shkallë të gjerë)
Po/Jo
4. Promovimi i paqes dhe sigurimi i politikave humane që do të
parandalojnë zhvendosjen njerëzore
Po/Jo
5. Zvogëlimi i rreziqeve të tregut financiar dhe ndihmimi i njerëzve

për t'u rimëkëmbur nga kriza e tregut
Q3 - A ofron biznesi/OJQ-ja juaj produkte/shërbime apo mbështetje pëe
organizata/projekte që sigurojnë shëndetin tonë si dhe mundësimin e një jetese
dhe të një kulture që vlerëson cilësinë e jetës, lumturinë dhe treguesit e tjerë të
mirëqenies?
Po/Jo

(Nëse po, plotësoni më poshtë)

KËNAQSHMËRIA
Zgjidhjet e kënaqshme përfshijnë të gjitha shpenzimet, investimet, produktet dhe
shërbimet që rrisin shëndetin e njeriut dhe lumturinë në shoqëri, nga praktikat e
uljes së stresit, deri te dietat me bazë bimore dhe zgjidhjet ndaj sëmundjeve
shoqërore (si krimi, pabarazia, vetëvrasja, dhuna në familje)
1. Minimizimi i ekspozimit ndaj toksinave, sëmundjeve dhe Po/Jo
lëngimeve (p.sh. ndotja, kancerogjenet, aditivët kimikë)
2. Mundësimi i stileve të jetesës dhe kulturave që vlerësojnë cilësinë Po/Jo
e mirë të jetës (p.sh. lumturia, ushqimi, jetesa aktive)
3. Promovohet mirëqenia psikologjike dhe qëndrimet pozitive (p.sh. Po/Jo
lehtësimi i stresit, meditimi, stërvitja e jetës)
4. Promovohet shëndetit fizik (p.sh. ushqimet me bazë bimore, Po/Jo
sporti, palestër, terapitë)
5. Kujdesemi për njerëzit me nevoja të veçanta, paaftësi ose nevoja Po/Jo
për shëndetin mendor (p.sh. fëmijët, të moshuarit, të rriturit në
nevojë)
Q4 - A ofron biznesi/OJQ-ja produkte/shërbime apo mbështetje për
organizata/projekte që trajtojnë çështjet e barazisë dhe qasjes duke qenë
transparente në lidhje me shpërndarjen e vlerës në shoqëri, duke punuar për të
siguruar që përfitimet janë të ndara në mënyrë të drejtë dhe se diversiteti
respektohet?
Po/Jo

(Nëse po, plotësoni më poshtë)

TË PËRBASHKËTA
Zgjidhjet e përbashkëta përfshijnë të gjitha shpenzimet, investimet, produktet
dhe shërbimet që rrisin shfrytëzimin efikas të aseteve, resurseve dhe
kapaciteteve, nga ndarja e makinave dhe "couch surfing" në rrjedhën e argëtimit
dhe crowdfunding.
1. Sigurimi se produktet dhe shërbimet janë të qasshme për të Po/Jo
gjitha grupet në shoqëri (p.sh. ata me të ardhurat e ulëta, grupet e

ndryshme etnike, rurale, invalidët, të moshuarit, gratë)
2. Ka transparencë në lidhje me shpërndarjen e vlerës në shoqëri Po/Jo
(p.sh. përfitime për aktorët e ndryshëm si klientët, komunitetet,
furnizuesit)
3. Përfitimet ekonomike ndahen në mënyrë të drejtë me të gjithë
(p.sh. ndarja rurale-urbane, hendeku i pagave gjinore, papunësia e Po/Jo
të rinjve, hendeku i pagave të punëtorëve)
4. Promovohet kohezionit social, respektimi i diversitetit dhe Po/Jo
eliminimi i diskriminimit (p.sh. racizmi, homofobia, seksizmi)
5. Krijiohen shërbimeve për shkëmbimin e aseteve, resurseve dhe Po/Jo
edukimit në komunitet (p.sh. skemat e ndarjes së transportit, qiraja
e pajisjeve, shkëmbimi i shkathtësive dhe njohurive, softueri i
hapur)
P5 - A ofron biznesi/OJQ-ja produkte/shërbime apo mbështetje për
organizata/projekte për të lidhur më mirë komunitetet dhe grupet e
margjinalizuara dhe për të lehtësuar qeverisjen më demokratike duke lejuar
njerëzit (si konsumatorë apo qytetarë) të marrin pjesë në vendimmarrjen
politike.
Po/Jo

(Nëse po, plotësoni më poshtë)

E MENÇUR
Të gjitha shpenzimet teknologjike dhe investimet që rrisin lidhjen dhe
inteligjencën në shoqëri, nga interneti me shpejtësi të lartë dhe Internet-ofThings tek MOOCs dhe inteligjenca artificiale
1. Përmirësimi i lidhjes digjitale në komunitetet rurale dhe të Po/Jo
margjinalizuara (p.sh. interneti falas ose i përballueshëm, shëndeti i
lëvizshëm, financimi i celularëve)
2. Krijimi i platformave që mundësojnë qasje në arsim, njohuri, Po/Jo
zhvillim të aftësive dhe mundësive ekonomike (p.sh. rrjetet
profesionale, kurset online, bordet e kërkimit të punës)
3. Përhapja e teknologjive të zgjuara që ulin ndikimet mjedisore dhe Po/Jo
rrisin efiçencën e resurseve (p.sh., matësit e energjisë, dritat e
ndjeshme të levizjes, aplikacionet e termostatit)
4. Promovimi i transparencës dhe qeverisjes demokratike Po/Jo
nëpërmjet platformave dhe aplikacioneve online (p.sh. raportimi i
ryshfetit / korrupsionit, votimi i telefonave celularë)
5. Zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe internet-of-things për të
trajtuar problemet shëndetësore, shoqërore dhe mjedisore (p.sh. Po/Jo

diagnozat mjekësore, veshjet e fitnesit, hartëzimi i GIS)
Komente
shtesë
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj dhe ju lutem na tregoni nëse dëshironi
të jepni ndonjë informacion shtesë.

Shtojca 3: Pyetësori i intervistimit të ekspertëve ndërkombëtar
Privat & Konfidencial
Data:
Emri:
Vendi:
Biznesi/Organizata:
Email:
Q1 Cili është definicioni i ndërmarrjes shoqërore në vendin tuaj?
Q2 Cili është roli dhe fusha e ndërmarrjeve shoqërore në vendin tuaj?
Q3 A ka vendi juaj një strukturë ligjore që rregullon funksionimin e
ndërmarrjeve shoqërore? Nëse po, a përdoret nga shumica/të gjitha ndërmarrjet
shoqërore?
Q4 A kanë ndonjë rregull ose kërkesë në lidhje me pasuritë, dividentët dhe taksat
e ndërmarrjeve shoqërore?
Q5 A ka ndonjë rrjet mbështetës, platformë dhe shpërblime që nxisin dhe
fuqizojnë zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore në vendin tuaj?
Q6 A mund të na tregoni për barrierat dhe sfidat me të cilat përballen
sipërmarrësit shoqëror në vendin tuaj?

