ALBSIG vlerëson rëndësinë dhe domosdoshmërinë e Përgjegjësisë Sociale jo vetëm në teori,
por edhe në praktikë. Kompania jonë është gjithmonë në përpjekje për të përmbushur rolin
e saj në këtë drejtim, përmes operimit me përgjegjësinë më të lartë: duke suportuar klientët
në çdo hap dhe duke u dhënë zgjidhje problemeve, duke forcuar raportet me të gjithë
rrethin e bashkëpunëtorëve që operojnë në të njëjtën industri dhe mbi të gjitha, duke
përmirësuar cilësinë e jetës në komunitetin ku jetojmë dhe punojmë. Albsig mban
përgjegjësi për efektet e veprimeve të saj, të brendshme dhe të jashtme. Për ne është e

rëndësishme të tregojmë se jemi pranë shqiptarëve, jo vetëm nëpërmjet produkteve e
shërbimeve që ofrojmë, por edhe nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në zgjidhjen e disa prej
problemeve, në përputhje me vlerat e kompanisë si dhe filozofinë drejtuese të shoqerise.
Përmes programeve dhe nismave të ndërmarra synojmë përfshirjen e komunitetit në
aktivitetet e organizuara, në segmente të ndryshme të jetës sociale. Përgjegjësitë sociale që
ne si shoqëri kemi marrë përsipër janë të mirëintegruara në strategjitë dhe politikat e
kompanisë sonë duke synuar krijimin e vlerave për kompaninë, punonjesit si dhe për të
kontribuar në qëndrueshmërine dhe përmirësimin e kushteve sociale dhe mjedisore të
komunitetit në të gjithë vendin.
Albsig prane njerëzve ne nevoje.
Për Albsig është e rëndësishme të jetë pranë njerëzve në nevojë, duke dhënë një kontribut
qoftë dhe modest në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe në lehtesimin e veshtirësive
social – ekonomike që ata kalojnë. Albsig ka ndihmuar me qindra njerëz në nevojë, ka
financuar dhe financon shumë shoqata si “Shoqata e Jetimëve”, Fondacionin e fëmijëve që
vuajnë nga autizmi, “Fondacioni i Fëmijëve Shqiptarë“. Albsig është bërë mbështetësja
financiare për blerjen e baneses së njerit prej punonjësve të Policise së Shtetit, kontribut ky i
cili u bë i njohur përmes emisionit “Dua të të bëj të lumtur” në Top- Channel. Njëkohësisht
ka mbështetur thirrjen dhe i ka ardhur në ndihmë pedagogut të njohur të Fakultetit
Ekonomik
z. Fatmir Mema për kurimin e djalit tij jashtë vendit.
Albsig në mbështetje të zhvillimeve kulturore.
Ndër vite Albsig numëron rreth 200 libra të sponsorizuara për botim të shkrimtareve dhe
poeteve shqiptare të rinjë dhe të kualifikuar në këtë fushë. Duke qënë gjithmonë e gatshme
për mbështetjen e shkrimtareve Albsig këtë vit financoi shkrimtaren e njohur znj. Bajame
Hoxha Çeliku duke bërë të mundur sponsorizimin e botimit të librit të saj”Po pse s’të
thashë...!” Duke qenë gjithmonë e gatshme për mbështetjen e artit e kulturës dhe
financuese e qindra aktiviteteve kulturore, këtë vit doli në dritë Festivali i Këngës Qytetare
Shkodrane, festival ky i rikthyer në skenë pas 30-vitesh harrese.“Lule Bore”, kështu eshte
titulluar festivali i kënges qytetare shkodrane ku mbështetja financiare nga ana e Albsig u
vlerësua shumë nga komuniteti i këtij qyteti. Albsig ka qene nje nder mbeshtetesit kryesore
te Unionit mbarkombetar te integrimit te burgosurve dhe te perndjekeve politik, ne
aktivitetin e krijuar ne kuadër te përkujtimit te klerikeve mysliman qe u vrane e u burgosen
gjate regjimit komunist. Albsig ka mbështetur dhe mbeshtet ngjarjet kulturore jo vetem
brenda, vendit por dhe jashte vendit. Kete vit ka mbështetur financiarisht Ambasaden
Shqiptare ne Malin e zi me rastin e festes se Flamurit.

Albsig në mbështejte të aktiviteteve Sportive dhe te Studentëve.
Bashkepunim për zhvillimin e sportit jo vetem tek te rinjte por ne shkolla 9-vjecare e te
mesme. Ky eshte qellimi kryesore i mbështetjes financiare te Albsig per Shoqaten e
Basketbollit Tirana. Shoqat kjo që ka fituar vëmendjen dhe mbështetjen nga shoqëria jone
kete vit per projektet qe ajo ka ndermarre per te forcuar sa me shume aktivitetet sportive.
Njëkohësisht nuk ka lënë pa mbështetur dhe studentë nga fakultete të ndryshme në Tiranë
dhe nëpër rrethe te ndryshme të vendit.
Mbetet për t’u theksuar marrëveshja mes Fakultetit Ekonomik dhe Shoqërise së Sigurimeve
Albsig realizuar muaj më parë për mbështetjen e studentëve të Masterit Profesional dhe
Shkencorë për kryerjen e praktikës mësimore pranë Drejtorise se Përgjithshme të Albsig. Për
një periudhe 12-javore studentët kanë mundur të jenë pjesë e stafit të shoqërisë
njëkohësisht kanë marrë dhe suport nga vetë punonjësit e Departamenteve përkatëse
pranë të cilëve ata kanë operuar. Duke parë se praktika mësimore kërkon angazhim dhe
përqendrim maksimal Albsig u ka vënë në dispozicion çdo studenti një punonjës në rolin e
mbykqyrësit i cili ka asistuar, udhëhequr dhe vlerësuar studentin në praktikën dhe
kontributin e tij/saj.
Aktualisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shoqërisë së Sigurimeve Albsig kanë kryer
praktiken mësimore 8 Studentë të Masterit profesional dhe Shkencorë, të cilët kanë pasur
fatin të mbështeten dhe të vlerësohen nga përfaqësuesi i shoqërisë.
Ndërkaq duhet kujtuar se mareveshja mes Fakultetit te Ekonomise dhe Albsig-ut është në
proces afatgjatë. Pas 8 studenteve të parë që moren përvojen e parë pranë Albsig, grupi i
dytë i studentëve që do të nisin të praktikohen në muajin mars ku për 12-javë në vazhdim
do bëhen pjesë e stafit të kompanisë. Është viti i tretë që Albsig asiston me leksione çdo
fillim shtatori nëpër shkollat e mesme profesionale dhe në disa fakultete private dhe
shtetërore. Përmes disa orëve leksioni në kuadër te sigurimeve të shëndetit dhe jo vetëm
Albsig ka ndërgjegjësuar një pjesë të madhe të gjimnazistëve të shkollave të ndryshme
profesionale në kryeqytet të cilët kanë bërë të mundur dhe sigurimet pranë shoqërisë.
Albsig ka qene, është dhe do te jete mbështetëse e çështjeve te ndryshme sociale,
arsimore, kulturore, letrare e artistike. Ne ecim me hapin e kohës....

