
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të 
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e 
publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada 
Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj. 

 

FAKTET KRYESORE  

                         FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Ngritja e një Qendre Informacioni për Shërbimet Sociale 

 
Aktivitetet Kryesore 
 Adoptimi dhe rehabilitimi i ndërtesës së 

ofruar nga Bashkia e Elbasanit për 

Qendrën e Informacionit (kjo pjesë e 

projektit u financua nga Mercy Corp –

USAID).  

 Një vizitë studimore në Bullgari për 

personelin e Qendrës së Informacionit 

dhe personelin e bashkisë për të parë 

nga afër praktika të së njëjtes fushë 

interesi, e iniciuar, organizuar dhe 

drejtuar nga IKU (aktiviteti u financua 

nga World Learning – USAID).  

 Ofrimi i pajisjeve dhe ngritja e rrjetit të 

brendshëm të sistemit (ky aktivitet dhe 

ato që pasojnë u financuan nga SOROS).  

 Trajnimi i personelit të Qendrës me 

metoda dhe ofrimin e materialeve për 

fushën e interesit.  

 Asistencë teknike për personelin e 

qendrës për aktivitetin e përditshëm.  

 Asistencë për Qendrën për të hartuar 

dhe krijuar një rrjet NGO, sikurse ato që 

janë të pranishme në qytet dhe që 

operojnë në fushën e shërbimeve 

sociale.  

 

 

 

 Asistencë për bashkinë për të pasur 

marrëdhenie të qendrueshme me 

institucionet e tjera të shtetit të cilat 

përbejne një pjesë të burimeve të 

informacionit për kualifikimin e atyre në 

nevojë që përfitojne asistencën e shtetit 

në kesh.  

 

Përfitimet  
Ne jemi të kenaqur të themi se kjo qender 

informacioni e ngritur në Elbasan për 

shërbimet sociale me mbështetjen e IKU-t 

po funksionon me sukses dhe në vazhdimësi, 

duke i dhënë një ndihmëse të madhe 

sektorit dhe qytetarëve. Ishte ky projekt i 

realizuar me sukses që e beri bashkinë t’a 

zgjeronte qendrën e informacionit për 

shërbimet sociale që të mbulojë të gjitha 

shërbimet që ofrohen nga bashkia. Kjo 

qendër po funksionon tëresisht dhe me 

eficence. 

 

 

 
PARTNERËT: 

 

 SOROS Shoqëria e Hapur 

per Shqipërine, në 

bashkëpunim me Mercy 

Corp (USAID). 
 

KOHËZGJATIA:  

 Dhjetor 2000 – Nentor 2001 

 

PËRFITUESIT: 

 Bashkia Elbasan 
 

 

KONTAKT: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti I Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
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