
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 
 

 

Identifikimi me Pjesëmarrje; Punët në Komunitet II 

 

Konteksti i projektit 
IKU u nënkontraktua nga Fondi Shqiptar i 

Zhvillimit/Banka Botërore, për të asistuar në 

identifikimin dhe përzgjedhjen e tre prioriteteve 

kryesore për çdo komunë dhe bashki Shqipëtare.  

 

 

Objektivi kryesor i projektit  
Objektivi kryesor që duhej të arrihej nëpermjet 

prezantimit të projektit të Identifikimit me 

Pjesemarrje, ishte që të arrihej përfshirja dhe 

fuqizimi i komunitetit në fshatrat e Shqiperisë.  

Produkti kryesor ishte një botim (dhe database 

përkatës) i prioriteteve të përzgjedhura nga 

komunitetet në 374 njësi vendore.  

 

 

Format e pjesëmarrjes 
 Takime të hapura dhe drejtperdrejta në 

nivel fshati;  

 Përfaqsim, duke zgjedhur përfaqesues 

nga grupe të ndryshme dhe shoqata;  

 Politike, nëpermjet përfaqesuesve të 

zgjedhur nga këshillat e komunave; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfitimet 

IKU lehtesoi një proçes që çoi në krijimin 

dhe sensibilizimin në nivel komune të 

Grupeve të Konsultimit dhe Monitorimit, 

organizoi seri trajnimesh për trajnues në 

qark dhe komunë, dhe ndihmoi në proçesin 

e nxjerrjes së prioriteteve për 3 

nenprojekte që u identifikuan në nivel 

fshati, ndihmoi në përgatitjen e 

prefizibiliteteve të nënprojekteve të 

zgjedhura si prioritare në nivel fshati.  

 

 

Database me projektet prioritare 

për çdo fshat/komunë/bashki të 

Shqiperisë ndodhet në zyrat e FZHSH 

dhe në zyrën e IKU-it. 

 

 

 

PARTNERET: 

 Banka Botërore / Fondi 
Shqiptar i Zhvillimit 
 

KOHËZGJATIA:  

Janar 2005 – Qershor 2005 

 

PËRFITUESIT: 

 Bashkitë dhe komunat 
 

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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