Përgjegjësia Sociale në CREDINS bank 2018
Aktivitetet e ndërmarra dhe mbështetura nga Credins Bank, në kuadër të Përgjegjësisë Sociale
në përputhje me 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm.
OBJEKTIVI 2: Zero Uri
Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes dhe nxitja e
bujqësisë së qëndrueshme!
Credins Bank i kushton një vëmendje të veçantë kontributit në mbështetje të eleminimit të urisë
në çdo lloj forme. Gjatë vitit 2018 Banka ka bashkëpunuar me organizata dhe projekte të
ndryshme që ndihmojnë në eliminimin e varfërisë për shtresat në nevojë dhe për fëmijet pa
përkujdesje prindërore. Credins Bank është një institucion gjithmonë në mbështetje të
promovimit të një jetese të mirë dhe ka një rol kyç në sensibilizimin e popullsisë për një mirëqenie
dhe jetesë të shëndetshme.
•

Në mbështetje të këtij objektivi, edhe gjatë 2018, Credins vazhdoi të mbulojë shpenzimet
për 3 fëmijë në fshatin SOS duke nxitur fuqizimin e mëtejshëm të: “SOS Fshatrat e Fëmijëve
Shqiptarë”, për t’i dhënë akoma më shumë mundësi fëmijëve në Shqipëri dhe investuar në
një shtëpi të lumtur.

OJEKTIVI 4: Arsim Cilësor
Sigurimi i arsimit përfshirës dhe të barabartë dhe promovimi i mundësive të të nxënit gjatë gjithë
jetës.
Credins Bank beson se arsimi, arti, kultura dhe informimi i gjerë, janë një nga kontributet më të
çmuara në dobi të komunitetit dhe zhvillimit të vazhdueshem. Rritja dhe përfshirja e numrit të të
rinjve dhe të rriturve me aftësi teknike dhe profesionale për punësim, punë të denja dhe
sipërmarrje është thelbësore në ndërtimin e një shoqërie dhe komuniteti më të fortë dhe
qëndrueshëm. Në kuadër të politikave të përgjegjësisë sociale, ky kontribut është reflektuar
përmes mbështetjen financiare të një sërë aktiviteteve të tilla si:
•

Në kuadër të Javës Globale të Parasë 2018, Credins Bank mbështeti Shoqatën Shqiptare të
Bankave (AAB) në aktivitetet dhe organizimet e ndërmarra.

•

Credins mori pjesë në takimin e organizuar me studentë në Universitetin e Durrësit. Takimi
i cili synonte edukimin, fuqizimi dhe ndërgjegjësimin financiar për të rinjtë e universitetit.
Në këtë aktivitet, Credins, u përfaqesua nga znj.Elona Barxhani, drejtore e Degës Durrës.

•

Credins Bank, në mbështetje të trashëgimisë Shqiptare ndër vite, mbështeti botimin e
Katalogut “Gimjani – Pulla Shqiptare”. Një katalog i cili vjen si një vlerë e munguar në
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trashëgiminë e filatelisë Shqiptare. Në prag të 105 Vjetorit të pullës së parë Shqiptare,
autori Muharem Gimjani sjell katalogun e pullave të emetuara nga Posta Shqiptare në vitet
1913 – 2017.
•

Credins Bank mbështeti Shoqatën Shqiptare të bankave në organizimin e Kuizit Europian
të Parasë, konkursi mbarë evropian, i cili u organizua për herë të parë në vitin 2018, me
qëllim përmirësimin e kulturës financiare të fëmijëve të moshës 13–15 vjeç.

•

Në kuadër të edukimit financiar dhe përkujdesjes ndaj fëmijëve, Credins Bank, gjata
muajit Shtator zgjodhi të jetë pranë fëmijëve të cilët nisin vitin e ri shkollor. Nën Moton
“Unë di të Kursej” banka ka ideuar një udhëzues për prindërit dhe fëmijët e cilit 9-vjeçar.
Në formën e një udhëtimi nga klasa e parë deri në të nëntën, Credins inkurajon dhe
këshillon nxnënësit drejt kulturës së kursimit dhe ndërgjegjësimit financiar.

•

Në kuadrë të politikave të bankës për mbështetjen e të rinjve në fushën e inovacionit,
Credins mbështeti ekipin e të rinjve që përfaqësoi Shqipërinë në Olimpiadën Robotikës
në Meksikë.

•

Credins Bank, në kuadër të politikave të përgjegjësisë sociale dhe zhvillimit të
vazhdueshëm promovoi akoma më tej sipërmarrjen e të rinjve, duke mbështetur Tirana
Business University në këtë iniciativën: “Sipërmarrësit e së Nesërmes” dhe “Juristët e Së
Nesëmres”, e cila është tashmë nje traditë e TBU në nxitje të ideve të reja, frymës së
konkursit dhe spikatjen e ideve të biznesit të cilat kontribuojnë në zhvillim të vendit.

•

Aksesi në arsim dhe edukimi ndihmon në krijimin e një të ardhmeje të ndritur për të gjithë
të rinjtë në mbarë botën. Në Ditën Ndërkombëtare të Kursimit, CredinsBank vendosi të
ishte pranë nxënësve të shkollave 9-Vjeçare “Kushtrimi i Lirisë” dhe “Shkolla e Kuqe”. Në
bashkëpunim me degët Credins, banka dhuroi 1500 fletore, në të cilat integrohej edhe një
udhëzues financiar për prindërit dhe fëmijët e ciklit 9-vjeçar, i quajtur “Unë di të Kursej”.
Studimet e tregut konfimojnë se përfshirja e fëmijëve në moshë sa më të re drejt kulturës
së kursimit dhe ndërgjegjësimit financiar sjell rezultate pozitive në sjelljen e tyre financiare
si të rritur.

•

Pjesë e angazhimit të drejtuesve të lartë ekzekutivë në Credins është dhe kontributi
personal në edukimin financiar të fëmijëve. Monika Milo, Zv Drejtore e Përgjithshme e
Credins bank priti për një bashkëbisedim në zbulim të njohurive të para mbi bankën,
kursimin , kredinë , dhe sistemin bankar, një grup nxënësish të klasës së dytë nga World
Academy of Tirana.
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OBJEKTIVI 9: Industri, Inovacion dhe Infrastrukturë
Ndërtimi i një infrastrukture të fortë, nxitja e industrializimit përfshirës e të qëndrueshëm dhe
nxitja e novacionit.
Credins Bank, ka investuar dhe zhvilluar politika për mbështetjen me financim të projekteve në
përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve jetësore. Gjatë 2018, banka ka kontribuar për
institucionet publike dhe jopublike, duke investuar në zhvillimin e një infrastrukture cilësore, e
duke i bërë këto instutucione të besueshme, të qëndrueshme dhe efikase në shfrytëzimin e
burimeve dhe përdorim më të madh të teknologjive. Mbështetje e cila ka sjellë në mënyrë
paralele nxitjen e mirëqënies njerëzore.
•

Banka, mbështeti Qendrën Shëndetësore të Specialistëve Nr.3 duke mbuluar shpenzimet
për restaurimin e ambjenteve së kësaj poliklinike.

•

Credins Bank, në kuadër të përkujdesjes të vazhdueshme për mirëqënie, progresit dhe
zhvillimit të mjedisit ku ushtron aktivitetin e saj, dhuroi pajisje zyre në përmirësimin e
kushteve fizike të institucioneve: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, institucion i veçantë
shëndetësor i të burgosurve, Komisarjati i Policisë Mallakastër, Drejtoria Rajonale Arsimore
Shkodër, Spitali Rajonal Shkodër, Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit
Rrugor, Zyrën Arsimore Kamëz, Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Mallakaster
dhe Njësia Administative Nr.2, Tiranë.

•

Credins Bank, dhuroi pajisje elektronike për Prefekturën Tiranë. Në kuadër Përgjegjësisë
Sociale, Credins, kontribuon për përmirësimin e kushteve të punës dhe shërbimit ndaj
qytetarëve.

•

Në kuadër të përkujdesjes ndaj ambjentit dhe komunitetit, Credins Bank dhuroi për
Bashkinë Kamëz 45 pemë kumbulle, duke kontribuar në shtimin e zonës së gjelbër dhe
ofrimin e ambjenteve më të këndshme për banorët e zonës.

•

Credins Bank, ka investuar dhe zhvilluar politika për mbështetjen me financim të
projekteve në përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve jetësore. Banka, mbështeti
Qendrën Shëndetësore Katund i Ri Shkozet, duke dhuruar karrige për ambjentet e
brendshme të kësaj poliklinike si dhe Spitalin Universitar të Traumbës, Spitalin Rajonal
Shkodër, Qendrën Shëndetësire të Specialiteteve Nr.1 dhe Qendrën Shëndetësore Nr.4,
duke restauruar dhe dhuruar pajisje për përmirësimin e kushteve të brendshme dhe për
ambjentet e brendshme të këtyre institucioneve.

•

Pjesë e politikave të përgjegjësisë sociale dhe tregues për përkujdesjen për ambjentin dhe
komunitetin në të cilin operon, Credins ka nisur të përdori makinat elekrike në kryeqytet
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duke bërë edhe një hap më pranë inovacionit dhe dixhitalizimit fale sistemeve inteligjente
me të cilat ato operojnë por mbi te gjitha duke ulur ndikimin negative mbi ambientin.
•

Credins Bank, ka restauruar dhe dhuruar pajisje për përmirësimin e kushteve të brendshme
dhe për ambjentet e brendshme të këtyre institucioneve: Rezidenca Studentore
Universitare Nr.2 sh.a, Shkollën “Isa Boletini”, IEVP Fushë Krujë, DRSH Dibër dhe Qendrën
Shëndetësore Nr.1 duke

•

Credins Bank, dhuroi pajisje zyre në përmirësimin e kushteve fizike të institucioneve:
AZHBR, Ujësjellës Kanalizime Mallakastër, Trajtimi i Studentëve, Shtëpia e Pushimit
Ministria e Brendshme, Qendrën Shëndetësore Nr.8 si dhe Klubi Shumësportësh Studenti
OBJEKTIVI 10: Zvogelim i Pabarazive

•

Credins Bank, në kuadër të fuqizimit të figurës së gruas, mbuloi shpenzimet për
aktivitetin e zhvilluar në Burgun e Grave Tiranë, gjithashtu dhuroi pajisje estetike për të
gjitha të burgosurat.

•

Edhe këtë vit, Credins Bank pati kënaqësinë të bashkëpunojë me Doën Syndrome Albania
dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqiptarë. Në kuadër të Përgjegjësisë Sociale dhe
përkujdesjes ndaj komunitetit, ne kemi blerë kartolina pranë këtij fondacioni, për të uruar
klientët tanë për festat e funditit duke kontribuar në rritjen e ndërgjegjësimit ndaj nevojave
të fëmijëve në nevojë.

OBJEKTIVI 11 - Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme
Bërja e qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore përfshirëse, të sigurta, të forta dhe të
qëndrueshme!
Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe qyteteve me
zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete kulturore dhe promovuese të artit në të
gjithë vendin. Nëpërmjet finiancimit të këtyre iniciativave, banka synon të forcojë dhe nxisi
përpjekjet për të mbrojtur dhe garantuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të botës. Një tjetër
aspekt i këtij kontributit gjatë 2018, ishte ofrimi i aksesit në hapësira publike të sigurta,
gjithëpërfshirëse dhe të gjelbërta. Bërja e qyteteve dhe komunitetit të qëndrueshëm kërkon
mbështetje edhe për ato vende të cilat janë më pak të zhvilluara, në këtë kuadër, banka ka
ndihmuar financiarisht dhe teknikisht për ndërtimin e ndërtesave dhe institucioneve të
qëndrueshme dhe elastike.

•

Credins Bank, në Ditën Ndërkombëtare të Ambjentit prezantoi, përmes nje vidjoje të
shkurtër Ryan-in. Një sipërmarrës i vogël i cili jo vetëm na edukon financiarisht por edhe
ndërgjegjëson për mbrojtjen e ambjentit përmes iniciativës së tij.
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•

Me rastin e 1 Qershorit, Credins Bank zgjodhi të ishte pjesë e "Ditës Ndërkombëtare të
Fëmijëve", me nxënësit e shkollës "Adem Myrta" në fshatin shpërdhet në mamurras, të
shoqëruar nga mësuesja e tyre zonja Angjelina Gjonikaj, si dhe trajnerët e tyre Agustin
Luli dhe Xhulian Gjonikaj, i dhuruan pavionit të spitalit onkopediatrik në tiranë, punimet e
tyre të realizuara në workshop-in "Fëmijët, Arti dhe Ricklimi".

•

Credins Mbështeti Shoqatën “Eja Në Teater” duke mbuluar shpenzimet e venies në skenë
të shfaqes “Komedia që Shkon për Dreq”. Duke mbështëtur në këtë formë artin dhe
artistët në Shqipëri.

•

Credins Mbështeti Shoqatën Orafilm – Marubi sh.p.k duke mbuluar shpenzimet e projektit
“Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri – Edicioni 13”. Duke
kontribuar në bërjen e qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore përfshirëse, të sigurta, të
forta dhe të qëndrueshme!

OBJEKTIVI 17: Partneritet për Objektivat
Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm.
•

Credins Bank mbështeti Urdhërin e Farmacistëve të Shqipërisë (UFSH) në organizimin e
Konferencës së V-të Farmaceutike. Nën sloganin “Së Bashku Për Farmaceutikën”
konferenca synoi një informim akoma më të gjerë dhe diskutim mbi zhvillimet
farmaceutike në Shqipëri.

•

Si një institucion partner me bizneset dhe institucionet lokale, Credins Bank, gjatë muajit
Maj, ishim të pranishëm në aktivitetin: “Prezantim i Modeleve të Sipërmarrjeve,
Rrjetëzim dhe Partneritet me Biznesin” organizuar nga Partners Albania. Credins Bank
vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetje të projekteve të ndryshme të cilat
nxisin zhvillimin vendas.

•

Në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, Credins Bank, me rastin e fesët së fëmijëve, 1
Qershorit, organizoi dhe mbeshteti aktivitete me karakter sportiv për të gjithë fëmijët e
qytetit të Tiranës pranë parkut të liqenit.

•

Rreth 170 studies nga Shqipëria, rajoni edhe më gjerë morën pjesë në edicionin e 8-të
konferencës ndërkombëtare të Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Aleksandër
Moisiu”, me temë “Politikat Ekonomike dhe Integrimi Europian”, ku ndanë idetë dhe
gjetjet e tyre sa i përket fushës së ekonomisë.
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Si një institucion partner shumë eventeve të rëndësishme në fusha të ndryshme, edhe
kësaj here, Credins Bank mbështeti këtë aktivitet me rëndësi të lartë për botën
akademike.
•

Si një institucion partner me bizneset dhe institucionet lokale, Credins Bank, gjatë muajit
Korrik, sponsorizoi aktivitet për stafin e Burgur të Drenoveës. Credins Bank vazhdon të
luajë një rol të rëndësishëm në mbështetje të projekteve të ndryshme të cilat nxisin
zhvillimin vendas.

KULTURË, ART DHE SPORT
•

Atletika shqiptare priti turneun ndërkombëtar të atletikës, i cili u mbajt në pistën e
stadiumit kombëtar ‘Elbasan Arena’. 140 sportistë nga Armenia, Italia, San Marino, Mali i
zi, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria garuan më 23 maj në 8 disiplina të ndryshme.
Credins Bank në kuadër të Përgjegjësisë Sociale mbështet këtë aktivitet të akredituar në
kalendarin sportiv të vitit 2018 të federatës evropiane të atletikës.

•

Në daten 14 Prill 2018, Credins Bank mbështeti Koncertin Jubilar "Nostalgji" të organizuar
në Sallën Koncertale të Katedrales Ortodokse. Gjithashtu, Credins, sponsorizoi projektin
“Be DiFFeREnt” nga Fondacioni ARKU. Projekti erdhi në formën e një shfaqeje
koreografike me 1 akt dhe 7 tablo. Një produksion nga Rovena Dilo, me koreografi nga
Eltion Merja dhe Regji nga Endri Roshi. Në këtë mënyrë, banka mbështet dhe promovon
në këtë mënyrë artin dhe artistët në Shiqpëri.

•

Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe
qyteteve me zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete kulturore, sportive dhe
promovuese të artit në të gjithë vendin. Credins, sponsorizoi Federatën Shqiptare të
Snookerit, në organizimin e Kampionatit të Snookerit 2018.

•

Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe
qyteteve me zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete kulturore, sportive
dhe promovuese të artit në të gjithë vendin. Credins, sponsorizoi Aeronatikën Shqiptare,
në organizimin e “Korca Open Air”
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