
 

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. 
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Projekti i Reduktimit te Korrupsionit nga Shoqëria Civile Shqiptare 

IKU ka realizuar: 
 Një komplet indikatorësh për të matur 

performancën e Departamentit të 

Urbanistikës në Elbasan. 

 

Duke hartuar një komplet synimesh 

afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata. 

Prezantimi i përdorimit të informacionit të 

një monitorimi dhe vlerësimi të thjeshtë për 

një shqyrtim vjetor të progresit, duke 

përmirësuar menaxhimin dhe reduktuar 

mundësitë për korrupsion gjatë procesit të 

licensimit. Grupe fokusimi janë organizuar 

me qytetarë e biznesmenë, të cilet janë 

pyetur në lidhje me perceptimin mbi rolin e 

tyre si klient dhe kënaqësite apo 

pakënaqësite në lidhje me shërbimet. 

 

 Arritja e ndërgjegjësimit të publikut 

për transparencën 

Ka qenë një nga aktivitetet e zbatuara me 

sukses në kuadrin e këtij projekti. IKU ka 

ndihmuar Qendrën e Informimit me 

trajnime dhe materiale për të përmirësuar 

komunikimin me qytetarët e Elbasanit; për 

të përmirësuar raportimin dhe ngritur 

kapacitetet e qendrës për të zgjidhur 

kërkesat dhe ankesat e klienteve, e paraqitur 

me një sjellje të hijshme nga nëpunësit civilë. 

Janë prodhuar dhe fletepalosje e materiale 

të tjera për të mbuluar informacionin e 

nevojshem për rolin dhe funksionet e 

bashkisë në përgjegjësitë qe ka direkt me 

ofrimin e shërbimeve. Gjithashtu materialet 

kanë mbuluar fusha që kanë lidhje me taksat 

dhe tarifat që duhet të paguajnë qytetarët 

për këto shërbime. 

 

Ndërgjegjësimi i publikut dhe transparenca  

 Trajnime të ndryshme janë organizuar 
në Bashkitë e Elbasanit dhe te Korçës 
me temë: Raportimi i Jashtëm dhe i 
Brendshëm dhe Komunikimi. Në këto 

trajnime kanë marrë pjesë personeli i dy 
qendrave të informacionit dhe personel 
nga departamentet e tjera të bashkisë, 
si dhe nga minibashkitë.  

 U paraqit dhe u miratua Sistemi i 
Raportimit të Brendshëm dhe i Mbajtjes 
së të Dhenave. Elementet më të 
rëndësishem për të cilet u ra dakort dhe 
që po përdoren më shpesh tani: 
programi i takimeve, raportet për 
takimet, rregulla të përgjithshme për 
mbledhjet, raportimi horizontal dhe 
vertikal.  

 U përgatit nga IKU një Manual mbi 
Komunikimin me Qytetarët. Tani ky 
manual është pjesë e rregullores së 
brendshme të Bashkisë së Elbasanit, i 
miratuar si i tillë nga këshilli bashkiak. 
Manuali përfshin mjetet që duhet të 
përdorë bashkia për të rritur 
transparencen dhe përfshirjen qytetare 
në qeverisjen vendore.  

 IKU ka ndihmuar Bashkinë e Elbasanit 
dhe me programin e etikes (kapaku i 

skanuar). Kjo përfshin trajnime 
dhe zbatime të Kodit të Etikes. 
Janë bërë takime të ndryshme me 
kryetarin e bashkisë dhe 
personelin e tij dhe versioni final i 
Kodit të Etikës u diskutua në një 
takim me perfaqësues nga të 
gjitha departamentet, me 
ndihmën e konsulentit të MSI-së. 
U përgatit versioni final i Kodit të 
Etikës dhe u miratua nga këshilli 
bashkiak që të ishte pjesë e 
rregullores së brendshme të 
bashkisë. I njëjti proçes për Kodin 
e Etikës perfshiu bashkitë e Korçës 
dhe Shkodrës. Këto kode janë 
përgatitur duke u bazuar në 
udhëzuesin e ofruar nga IKU 
“Përgatitja e Kodeve të Etikës për 
Administratën Lokale dhe 
Këshillat Lokalë”  

 

Gjatë 2003 - 2004, eksperienca e 

Elbasanit u aplikua në tre qytete të 

tjera: Korçë, Tiranë dhe Lushnje 

 

 Përmirësimin e procedurave 

administrative për eliminimin e 

pengesave dhe reduktimin e 

abuzimit në përdorimin e 

autoritetit. Drejtuesit e 

departamenteve në bashki 

identifikuan, si proritet për t’u 

adresuar nëpermjet këtij projekti, 

ato proçedure dhe transaksione 

që ata i konsideruan si të prirura 

për korrupsion. Në vazhdim u 

inkurajua dhe pjesemarrja 

qytetare në këto reforma.  

 Zbatimin e kontrolleve të 

brendshme brenda 

departamenteve qeveritare.  

 Krijimi i procedurave dhe 

vendimmarrjeve qeveritare më te 

hapura e transparente.  
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FAKTET KRYESORE  

 Institucionalizimi i kodeve të etikes për 

zyrtaret bashkiakë dhe personelin që do 

të adresonte çështje si konflikt 

interesash. 

 

Vemendje e veçante i’u kushtua Bashkisë së 

Tiranës e cila u asistua në finalizimin e 

rregullores së brendshme që u adoptua pas 

emerimit të këshillit bashkiak.  

 Në këtë fazë i’u kushtua më shumë 

vëmendje Këshillit Bashkiak, dhe disa 

aktiviteteve që u organizuan.  

 Një produkt i kësaj faze është manuali 

mbi Monitorimin dhe Supervizimin e 

Punëve Publike.  

Supervizimi i punëve publike është akoma i 

dobët në Shqipëri, në lidhje me punët e bëra 

nga palet e treta të nënkontraktuara nga 

qeverisja vendore, siç janë rikonstruksionet 

e rrugëve, ujesjellsat, sistemet e 

kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të tjera. 

Pavaresisht nëse kjo ndodh për arsye të 

korrupsionit apo manaxhimit të keq, në 

shumë raste punët publike të realizuara nga 

kompanitë private të kontraktuara direkt 

nga qeverisja vendore, shpesh nuk i 

plotesojnë cilesitë e kerkuara dhe kanë 

probleme serioze, menjeherë pas 

perfundimit të garancisë që është 

afatshkurtër. Supervizimi i këtyre punëve 

bëhet nga supervisorë teknikë, që 

punësohen nga qeverisja vendore. Shpesh, 

këta supervizorë punojnë për të mbrojtur 

interesat e investitorëve dhe jo qeverisjen 

vendore, dhe ata që e pësojnë në fund të 

fundit janë qytetarët, të cilët janë përfituesit 

direkt të këtyre punëve. IKU ka përgatitur një 

manual mbi Supervizimin dhe Dorezimin e 

Punëve Publike duke asistuar me trajnime 

dhe elemente të tjerë grupet qytetare në 4 

qytete në Elbasan, Korçë, Shkodër dhe 

Tiranë për të supervizuar punët publike të 

zbatuara nga kompanitë private, të 

kontraktuar nga qeverisja vendore. 

 

Aktivitete të tjera 

 Me detyrën e anëtarit të Koalicionit 

Shqiptar Kundër Korrupsionit (ACAC) IKU ka 

drejtuar Forumin Kombëtar Mujor, 

përfaqesuar nga drejtori i tij ekzekutiv. 

Organizimi i forumeve mujore në 

bashkëpunim me sekretariatin e ACAC, 

identifikimi i çështjeve dhe folësve, 

moderimi i forumit dhe përgatitja e 

njoftimeve për shtyp do të jenë përgjegjësitë 

kryesore të drejtuesit të forumit. 
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 Sistemi Ndërkombëtar të 

Menaxhimit (MSI) (USA) nën 

financimin e USAID  
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