
 

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. 

 

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Programi i Transparencës për Bashkinë e Tiranës 

Programi përfshin 2 komponente: 

 

Komponenit 1 

 Anketen për shërbimet në qytetin 

e Tiranës dhe ngritjen e një 

Qendre Informacioni në Bashkinë 

e Tiranës. 

 
Objektivat specifike të studimit 

 Vëzhgimi dhe identifikimi i 

shërbimeve që përdoren më tepër 

nga qytetarët e thjeshtë dhe 

kompanitë.  

 Vëzhgimi i cilësisë, sasisë dhe 

zgjerimit të shërbimeve që përdoren 

më shumë nga klientet dhe 

identifikimi i arsyeve kryesore që 

ndikojnë në cilesinë e shërbimeve. 

 

Zbatimi i projektit 
Grupi i synuar në këte anketim kanë 

qenë familjet që jetojnë në Tiranë dhe 

kompanite që ushtrojnë aktivitetin 

ekonomik në Tiranë. U intervistuan rreth 

1200 familje të shperndara në 11 mini 

bashki. Kjo u realizua në bashkëpunim 

me Departamentin e Burimeve 

Njerëzore. Pyetësori dhe rezultatet e 

anketimit ndodhen në Faqen e Internetit 

të Bashkisë së Tiranës. 

Rezultatet nga çdo pyetje paraqiten në 

mënyre sa më koncize dhe të lehtë për 

t’u interpretuar. Në përgjithësi, forma 

kryesore e prezantimit të rezultateve të 

anketimit arrihet me paraqitjen e 

përqindjeve të grupit që dha përgjigje 

për çdo pyetje. Rezultatet jepen për të 

gjithë grupin e zgjedhur dhe ndahen 

sipas kategorive kryesore të klienteve. 

Të dhënat raportohen sipas llojit kryesor 

të klientit, zonës gjeografike (rezidenca), 

grupit të të ardhurave, grupmoshave, 

gjinisë dhe përbërjes familjare. 

Një aspekt i rëndesishëm për qendrën 

ishte edhe ndërtimi i portalit të 

kërkese/ankesave qytetare si pjesë e 

sistemit të Kartave të Raportimit. Për të 

regjistruar ankesat, qytetarët në 

Qendrën e Informacionit duhet të 

plotësojnë një formë aplikimi e cila 

bëhet në dy kopje dhe një kopje 

dërgohet te zyrtari përgjegjës. Ky 

informacion i kalohet Kryetarit të 

Bashkisë dhe këshillit bashkiak, në 

mënyrë që të sigurohet se personeli i 

bashkisë e ka kryer detyrën ndaj 

nevojave të qytetarëve. Përveç kësaj, 

statistikat që kanë të bëjnë me numrin 

dhe llojin e ankesave përdoren për 

monitorimin e performancës së 

shërbimeve dhe kjo konsiderohet në 

buxhetin e ri që Bashkia e Tiranës 

përgatiti për vitin 2004 apo vitet në 

vazhdim. 

 

 

Komponenti 2 

 Ngritja e kapaciteteve në 

Bashkinë e Tiranë 

 

Objektivat specifike për ngritjen 

e kapaciteteve 

Ngritja dhe asistencë për Qendrën 

e Informacionit në Bashkinë e 

Tiranës dhe përmirësimi i 

kapaciteteve të Bashkisë së Tiranës 

për të komunikuar dhe për të qenë 

më të besueshëm përpara 

qytetarëve të tyre në ofrimin e 

shërbimeve nga ana e qeverisjes 

vendore.  

 

Zbatimi 
Puna dhe aktivitetet e ndryshme 

në Qendrën e Informacionit 

përfshiu përgatitjen dhe ofrimin e 

trajnimeve që përfshin 14 module 

duke trajtuar çeshtjet e 

mëposhtme:  

 Standartet për ofrimin e 

shërbimeve publike,  

 Shërbimi ndaj klientit,  

 Komunikimi me klientin  

 

IKU ka përgatitur forma të 

ndryshme (fletepalosje, pyetsorë) 

që u ofrojnë qytetarëve 

informacion ose forma nëpermjet 
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FAKTET KRYESORE  
të cilave qytetarët kërkojne informacion 

për shërbime të ndryshme, të cilat mund 

të gjenden lehtë edhe në Faqen e 

Internetit të Bashkisë së Tiranës. 

 

 

Informacioni i përgatitur dhe i ofruar në 

këtë Qendër Informacioni konsiston në:  

 

 Fletepalosje me informacion të 

përgjithshem përsa i përket 

strukturës dhe funksioneve të 

bashkisë, për detyrat dhe 

përgjegjësitë e këshillit bashkiak, 

shërbimet bashkiake, kalendarin e 

aktiviteteve dhe pritjen e 

qytetarëve.  

 Faqe informimi mbi detyrat dhe 

përgjegjësitë për secilin sektor të 

bashkisë, rregullat baze për 

ndërtimet, çfarë kërkohet për të 

aplikuar për licensë, kriteret për të 

perfituar asistence sociale, taksat 

lokale dhe tarifat për shërbimet e 

tjera të ofruara nga bashkia etj. 

 

 

 

 

 

 

I gjithe ky informacion mund të gjendet 

dhe në faqen e Internetit të Bashkisë së 

Tiranës. Një aspekt i rëndësishëm për 

qendrën ishte edhe ndërtimi i portalit të 

kërkese/ankesave qytetarë si pjesë e 

sistemit të Kartave të Raportimit. Për të 

regjistruar ankesat, qytetarët në 

Qendrën e Informacionit duhet të 

plotësojnë një formë aplikimi e cila 

bëhet në dy kopje dhe një kopje 

dërgohet te zyrtari përgjegjës. 

 

Ky informacion i kalohet Kryetarit të 

Bashkisë dhe këshillit bashkiak, në 

mënyrë që të sigurohet se personeli i 

bashkisë e ka kryer detyrën ndaj 

nevojave të qytetarëve. Përveç kesaj, 

statistikat që kanë të bëjnë me numrin 

dhe llojin e ankesave përdoren për 

monitorimin e performances së 

shërbimeve dhe kjo konsiderohet në 

buxhetin e ri që Bashkia e Tiranës 

përgatiti për vitin 2004 apo vitet në 

vazhdim. 
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