
 

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 
 

 

Hartimi dhe Organizimi i Trajnimeve për Monitorimin dhe  

Vlerësimin me Pjesemarrje të Politikave Publike 

 

Qëllimi  
Qëllimi i projektit ishte Hartimi i një Manuali 

Trajnimi për Monitorimin dhe Vleresimin me 

Pjesemarrje për Politikat Lokale dhe 

Rajonale të Zhvillimit të dokumentuara në 

SKZHES dhe SRZh dhe ofrimi i 5 trajnimeve 

për OJF për mjetet e monitorimit dhe 

vleresimit me pjesemarrje. 

  

 

Aktivitete Kryesore: 
 Stafi i IKU ka organizuar takime të 

ndryshme me UNDPCO për të rishikuar 
strategjitë e zhvillimit rajonal dhe 
proçesin që çoi në to dhe të 
përqëndrohet në treguesit baze te 
zhvillimit dhe objektivat gjatë viteve për 
të matur progresin e politikave 
kombëtare dhe rajonale 

 Ka hartuar një Manual Trajnimi mbi 
monitorimin me pjesëmarrje dhe mjete 
vlerësuese për zhvillim kombëtar / 
rajonal të bazuar në RDS dhe SKZHES 
dhe SKZHI-së së bashku me modulet e 
trajnimit; 

 Manuali i trajnimit ishte projektuar 
sipas nevojave të pjesëmarrësve, si dhe 
kërkesat e termave te references. 

 IKU prezantoi gjithashtu metodologjinë 
për hartimin e manualit të trajnimit dhe  

 
kryerjen e trajnimeve të kërkuara (5 
trajnime rajonale). 

 IKU krijoi manualin e trajnimit mbi 
Monitorimin me Pjesmarrje dhe Mjetet 
e Vlerësimit, bazuar ne parimet e të 
mësuarit nga maxhorenët, duke synuar 
sektorin e NGO-ve dhe qeverinë 
qendrore.  
 

 

Metodoligji trajnimi interaktive 

 IKU prezantoi një plan punë të 

detajuar me të gjithë aktivitetet e 

parashikuara; 

 IKU përdori Raportin mbi Vleresimin e 

Nevojave dhe Strategjitë e Zhvillimit 

Rajonal për Fierin dhe Kukesin të OBI 

2009 për Shqipërinë nëpërmjet 

workshop me aktorë të interesit 

dhe shoqëri civile si dhe 

nëpërmjet publikimeve në 

media. 
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