
 

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 
 

 

Faza përgatitore e Programit “Krijimi dhe Zhvillimi i Integruar  

Lokal” në Shqipëri, Bosnjë&Hercegovinë dhe Serbi (KZHIL) 

 

Konteksti i projektit 
Qeveria e Italisë ka dhënë ndihmën e saj për 
Krijimin dhe Integrimin e Programit Rajonal të 
Zhvillimit Lokal (KZHIL) që do të ngrihet mbi 
konceptet e zhvilluara nepermjet projektit serb 
KZHIL mbi strehen sociale dhe sektorët e 
planifikimit të zhvillimit lokal. KZHIL do të 
zbatohet në të njëjtën kohë në Shqipëri, Bosnje 
dhe Herzegovinë (BiH) dhe Serbi për të 
mbështetur zhvillimin e institucioneve dhe 
kapaciteteve në strehim dhe sektorët e 
planifikimit vendor sipas kushteve specifike të 
çdo vendi, por me koncepte të përbashkëta që 
lidhen kryesisht me para integrimin në Bashkimin 
Europian. 

 
Objektivat kryesore të projektit  
Objektivi i kësaj iniciative është të perhapë dhe 
pasurojë qasjet metodologjike dhe instrumentat 
operacionalë që janë testuar me sukses në fazën 
e i te KZHIL, në zonat e strehimit social dhe të 
planifikimit të zhvillimit të integruar lokal. 

 

Rezultatet kryesore 

 Krijimi/zhvillimi i agjencive të strehimit lokal 

dhe kombëtar me kapacitetet e duhura për  

(a) formulimin dhe koordinimin e 

politikave dhe strategjive lokale dhe 

kombëtare të strehimit, duke përfshirë 

edhe listën e qiraxhinjeve jo-

fitimprurës dhe rregullimin/ 

përmirësimin e vendbanimeve nën-

standart dhe vendbanimet rome; 

(b) të zhvillojnë projekte publike për 

strehimin social dhe për të menaxhuar 

rezervat publike. 

 Mbështetja e komunave të zgjedhura të 

Elbasanit dhe komunave Korçë dhe krijimi 

dhe zhvillimi i kapaciteteve lokale për të  

 

formuluar strategjitë e zhvillimit të integruar 

vendor, duke përfshirë Sistemet e 

Informacionit Territorial; 

 Përgatitja dhe zbatimi i projekteve të drejta 

sociale për strehim per lehtesi dhenie kredie 

që do të paraqitet nga institucionet 

financiare lokale/ ndërkombëtare;  

 Identifikimi dhe formulimi i projekteve te 

infrastruktures dhe zhvillimit lokal që do të 

paraqitet nga pushteti vendor për linjat e 

kreditit italian (në vijim te strategjive te 

zhvillimit lokal) dhe fondet e para-aderimit 

te BE-së 

 

Përfitimet 
Fazën përgatitore për të vlerësuar 

kontekstet kombëtare, zgjidhjen e 

qyteteve/komunave pjesëmarrëse, ka 

konsultuar të gjithë partneret lokalë, 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë, formulimi/ 

përmirësimi i strategjive të zhvillimit  

lokal të integruar, duke përfshirë strehimin. 

 Aktivitetet e kapaciteteve ndërtuese për 

dy komunat e zgjedhura me seanca 

trajnuese. 

  Trainimin e komunave me asistencen e 

duhur teknike në identifikimin dhe 

formulimin e projekteve që lidhen 

me strehimin social dhe zhvillimit 

lokal. 

 

 

 

PARTNERET: 

 Qeveria e Italisë 
 UN-HABITAT 

 

KOHËZGJATIA:  

1 Janar 2009 – 30 Qershor 
2009 
 

PËRFITUESIT: 

 Komunat në Elbasan 
dhe Korçë  

 

KONTAKT: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti I Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
Tel: +355 4 2256840 
E-mail: uri@uri.org.al 
Web: www.uri.org.al
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