Jetëshkrim
Të dhëna vetjake
Emri: KLOTILDA

Atësia: FATMIR

Mbiemri: BUSHKA

Datëlindja: 11.04.1979

Vendlindja: TIRANË

Arsimi:
09/1993 deri më 07/1997

Shkolla e mesme e përgjithshme “Partizani”, Tiranë

09/1997 deri më 07/2001

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë (sipas sistemit të Bolonjës: Master Shkencor)

Eksperienca në punë:
11/2015 deri më sot

Avokate

11/2008 – 11/2015

Këshilltare ligjore, Gjykata e Lartë.

10/2000 deri më 10/2008

Avokate e nivelit të parë (Senior Lawyer) , Studio Ndërkombëtare Ligjore Tonucci & Partners

06/1998 deri më 10/2000

Koordinatore programi, Open Society Foundation Albania, Fondacioni Soros, Shqipëri; Programi i debatit
universitar, pranë Programit për rininë.

Kualifikimi:
2013/2014; Administrimi i drejtësisë dhe menaxhimi i gjykatave, program trajnimi, organizuar nga Asser
Institute për profesionistët e Gjykatës së Lartë, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Mbretërisë së Vendeve të Ulta.
2008 2013; Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë; Programi i trajnimit vazhdues për
gjyqtarë dhe prokurorë; Kualifikuar për: 1. Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
dhe kërkimi ligjor; 2. Aktet administrative dhe shqyrtimi i mosmarrëveshjeve administrative; 3. Shkrimi
dhe arsyetimi ligjor.
2010; Trajnime mbi praktikën gjyqësore të GJEDNJ‐në dhe zbatimin e saj nga autoritetet gjyqësore
shqiptare, organizuar nga USAID‐in.
2002 2008; Trajnime të avancuara mbi zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve , të drejtën familjare,
mosmarrëveshjet administrative, të drejtat e njeriut, koncesionet etj. organizuar nga Dhoma Kombëtare
e Avokatisë.
2002; Trajnim i avancuar mbi shkrimin dhe arsyetimin ligjor organizuar nga ABA CEELI Colpi.
Aktivitete shoqërore dhe politike:
Anëtare e Dhomës Kombëtare së Avokatëve Tiranë, që nga viti 2003.
Anëtare e Këshillit për Barazi Gjinore, një organ këshillimor pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe
Rinisë.
Anëtare e Këshillit Kombëtar për të Drejtat e Autorit, një organ kolegjial pranë Ministrisë së Kulturës,
2017 .
Anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë, përfaqësuese e Partisë Socialiste, prej Gushtit 2015 ‐2017.

Kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare, Bashkia Tiranë, 2015‐2017.
Anëtare e grupit të punës së shoqërisë civile për krijimin e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile si një
mekanizëm bashkëpunimi midis Qeverisë shqiptare dhe shoqërisë civile në procesin e zhvillimeve
demokratike të vendit, konsolidimin e qeverisjes së mirë dhe rritjen e transparencës në vendimmarrjen
publike, 2013.
Anëtare e Bordit Drejtues të FREJA Academy, Stockholm, Suedi, e krijuar nga një rrjet i gjerë i
organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani dhe vendet e BE, me fokus forcimin e demokracisë
nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së shoqërisë civile në vendimmarrjen publike dhe në proceset
integruese me BE, nga viti 2011‐2017.
Anëtare e Bordit Këshillimor për Rininë, pranë Fondacionit Soros Tiranë, 1998 – 2000.
Zëvendës Kryetare e Këshillit Rinor Shqiptar, organizatë ombrellë e organizatave rinore në Shqipëri,
1999 ‐20001.
Kontributi në shoqërinë civile:

2008 ‐2017; Eksperte për çështjet gjinore, fuqizimin e grave, zbatimin e kuotave gjinore, rritjen e
pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje dhe proceset elektorale, në disa projekte të shoqërisë civile si
Shoqata për Integrimin e Zonave Informale, Shoqata e Grave të Reja Kristiane, Qendra Aleanca Gjinore
për Zhvillim, Shoqata Artistët e Rinj të Skenës financuar nga fonde të Olof Palme Center, Suedi, Un
Women, USAID, UNDP, Swedish Institute etj
2013 – 2014; Eksperte ligjore e një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe
Shkodër për zbatimin dhe ndjekjen e rezultate të metodologjisë për “Vlerësimin e komunitetit mbi
qeverisjen lokale” dhe krijimin e mundësive për ngritjen e bizneseve sociale për punësimin e grave në
nevojë.
2011 – 2013; Eksperte e UN Woman për iniciativa të shoqërisë civile që synojnë uljen e fenomenit të
votimit familjar dhe atij në grup si dhe rritjen e pjesëmarrjes së grave në votime.
2012 – Këshilltare ligjore e një rrjeti të gjerë të organizatave të shoqërisë civile të kryesuara nga “Rrjeti
për fuqizimin ekonomik dhe politik të grave‐ AWEN” , mbështetur nga UN Woman për ndryshime të
Kodit Zgjedhor në lidhje me kuotat gjinore.
2008 ‐2017: Eksperte për nxitjen e lidershipit rinor nëpërmjet moduleve të debatit, gjyqeve imituese ,
modeleve të konferencave të NATO‐s, praktikave të qytetarisë aktive, aftësive lotueseve dhe
monitoruese në disa projekte të zbatuara nga Balkan Youth Link Albania, Qendra Rinore Vlorë, Lëvizja
Mjaft! Etj mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara, UNICEF, UN Women etj.
Publikime:

Libri “ Praktika gjyqësore e Gjykatës së Lartë përmes vendimeve unifikuese në të drejtën civile,
administrative dhe penale”, botuar nga Gjykata e Lartë, me mbështetjen e Fondacionit Hanns Siedel,
Dhjetor 2014.

Shkrim “Zhvilllimi i ligjit dhe praktikës së arbitrazhit në Shqipëri”, botuar në librin vjetor ndërkombëtar
të Arbitrazhit, CYArb 2014, Vol.V.
Guidë Burimore – Mbrojtja nga diskriminimi gjinor në sektorin ekonomik, botuar nga Komisioneri për
Mbrojtjen nga Diskriminimi me mbështetjen e UN Woman Tiranë, 2012, ribotuar në 2014.
Studim mbi institucionalizimin e shërbimit të përkujdesit për fëmijët e moshës 0‐3 vjecc (baby sitters),
përgatitur me mbështetjen e UNICEF Tiranë, 2014.
Manual për vlerësimin e Komunitetit mbi Qeverisjen, përgatitur dhe botuar me mbështetjen e UN
Women, Tiranë, Nëntor 2014.
Manual – Formatet e debatit dhe teknikat e debatit publik, botuar me mbështetjen e Olof Plame Center
nëpërmjet fondeve të SIDA, në vitet 2008, 2010, 2013.
Manual për nxënës të shkollave të mesme: “Gjyqet imituese kundër dhunës me bazë gjinore” botuar me
mbështetjen e UNDP Tiranë , 2012.
Artikull: Risitë e Kodit të Punës pas ndryshimeve të vitit 2003, botuar në revistën shqiptare
Monitor,2003.
Procesi i rregullt ligjor dhe sistemi gjyqësor në Shqipëri, punim në Konferencën Europiane organizuar
nga Viadrina University, Frankfurt Oder, Germany, 2003.

Aktivitete ndërkomëtare:

2008 – 2014; Drejtuese projekti për OJF‐të shqiptare pjesëmarrëse në takimet vjetore të platformës
evropiane të organizatave të shoqërisë civile nga BE dhe shtetet e Ballkanit mbi Dialogun Social dhe
partneritetet ndërkufitare – Freja Forum (Forum for Regional and European Joint Activities‐ Forume për
Aktivitete të Përbashkëta Rajonale dhe Evropiane).
2009 – 2014; Networking ndërkombaëtar për organizatat e shoqërisë civile evropiane për ndërtimin e
partneriteteve me OJF – të Ballkanit, e organizuar nga Solidar Evropë.
1998 – 2001; Trajnere dhe gjyqtare në trajnimet dhe kampionatet e debatit ndërkombëtar për studentët
universitarë, të zhvilluara në Letoni, Hungari, Kroaci, organizuar nga International Debate Association
(IDEA) dhe Fondacioni Soros.

