
 

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, mbrojt jen 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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Vlerësimi i Zbatimit të Proçesit të Decentralizimit në Shqipëri 
 

Qëllimi i projektit 
Ky projekt synoi të rriste kapacitetet për 

bashkinë e Elbasanit në marrjen e 

informacionit për: 

 Gjendjen aktuale të shërbimeve që 

ofron bashkia,  

 Përceptimin e publikut në lidhje me 

këeto shërbime. 

Ky informacion u jep mundesi drejtuesve 

lokale që të kuptojnë me mirë situatën 

aktuale në Elbasan. Rezultatet e këtij studimi 

ishin shume të vlefshme për t'u përfshirë në 

planin lokal strategjik. 

 

Pyetjet e dala nga studimi 
 Si e kuptojnë rolin e tyre të ri qeverisjet 

vendore në strukturën e 

decentralizuar? 

 Çfarë kapacitetesh eksiztuese kanë 

qeverisjet vendore në mënyrë që të 

marrin përgjegjësite e reja? Cilat janë 

hendeqet që e pengojne këtë? 

 Si i marrin qytetarët këto shërbime 

publike të ofruara nga qeverisjet 

vendore?  

 Cilat janë nevojat e trajnimeve që kanë 

qeverisjet vendore? A janë keto nevoja 

të njejta në të gjitha qeverisjet vendore 

apo të ndryshme? 

 

 

 

Metodologjia 

Ky studim shfrytezoi si metodat studimore 

cilesore ashtu dhe ato sasiore. Pjesa e 

anketuar e popullsisë ishin 400 familje në 

qytetin e Elbasanit dhe punonjësit e bashkisë 

së Elbasanit. 31 studentë të Fakultetit 

Ekonomik në Universitetin e Elbasanit 

anketuan popullsinë (400 familje) të 

përzgjedhura në mënyrë të rastesishme. 

Bashkë me anketimet u realizuan intervista 

me punonjës të bashkisë. Të dhënat e 

mbledhura nga anketimet e familjeve u 

analizuan me programin statistikor SPSS.  

Antarët e grupit të punës në Universitetin 

Bujqësor dhe Mekanik të Floridas 

përpunuan skemen e shifrimit dhe formen e 

futjes së të dhënave, i cili u dorezua tek 

Fakulteti i Universitetit të Elbasanit për t’u 

përdorur në futjen e të dhënave. Forma e të 

dhënave u dergua në Universitetin Bujqësor 

dhe Mekanik në Florida për t'u analizuar. Të 

dhënat sasiore të marra nga intervistat u 

grupuan dhe u analizuan bazuar mbi 

kriteret e sistemit të analizimit të të 

dhënave, modeli Miles dhe Hiberman 

(1999). Konkluzionet e këtij studimi u 

ndanë me zyrtarë të bashkisë së 

Elbasanit, përfshirë dhe Kryetarin e 

Bashkisë si dhe antare te Këshillit 

Bashkiak, në një seminari një ditore të 

realizuar në Bashkinë e Elbasanit. 
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