
 

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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Menaxhimi i Performancës së Shërbimeve Bashkiake 
 

Konteksti i projektit 
Projekti prezantoi për herë të parë në Shqipëri 
Matjen e Performancës si një mjet të qeverisjes 
vendore për të vetëvleresuar performancën e 
ofrimit të shërbimeve publike, për të regjistruar 
rregullisht, për të matur dhe raportuar 
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve - apo për të 
refuzuar dhe marrë vendime eficente menaxhimi 
në shperndarjen e buxhetit, burimeve teknike 
apo njerëzore. Në Shqipëri përmirësimi i 
shërbimeve është i rëndësishem sepse niveli i 
tyre në përgjithësi është i ulet. Por qeverisjet 
vendore kanë shumë pak eksperiencë në 
përfshirjen e qytetarëve dhe për të qenë të lire në 
ndërmarrjen e veprimeve për të përmirësuar 
menyren e ofrimit të shërbimit. Plani i veprimeve 
i ndjekur nga rezultatet e anketimit dhe 
indikatorët e caktuar të performancës bënë të 
mundur që një grup i personelit të njësisë së 
qeverisjes vendore nga çdo lokalitet të arrijë të 
krijojë dhe të ndërtojë një sistem të menaxhimit 
të performancës për çdo sektor, duke përfshirë 
zhvillimin e indikatorëve dhe planeve për të 
përmirësuar shërbimet, bazuar në rezultatet e 
performancës. 

 

Qytetet Pilot 
Në këtë program u zgjodhën të merrnin pjesë 4 
qeveri vendore, bazuar në diversitetin rajonal dhe 
ekonomik, dhe për të sherbyer si modele për 
qytetet e tjera në përpjekjet në të ardhmen për 
ripërsëritjen e menaxhimit të performancës. 
Gjithashtu u vendos që të përfshihej dhe një 
komune në këtë grup, meqënese komunat 
përfaqesojnë 80% të qeverisjes vendore në gjithë 
Shqipërinë dhe problemet e tyre zakonisht janë 
të ndryshme nga ato të bashkive. Qeverite  
 

 
vendore të perzgjedhura ishin: Komuna e 
Baldushkut dhe 3 bashki, te Elbasanit, Korçës dhe 
Lushnjes. 
 

Anketimi i qytetarëve 
Anketimi i qytetarëve shqiptarë, në Mars 2000, u 
realizua me 500 familje në secilen prej 4 
komuniteteve pjesëmarrese, dhe grumbulloi 
informacion per nje numer shërbimesh publike,  
duke përfshirë rrugët, ujin, shërbimet sociale, 
grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin, 
marrëdheniet me qytetarët dhe parqet. 
Rezultatet e këtij anketimi bënë që bashkitë të 
rishikonin politikat e tyre të shërbimeve, e të 
përmiresonin ato elementë për të cilët qytetaret 
ishin të pakënaqur. Duke u nisur nga përqindja e 
ulet e qytetarëve të informuar për politikat 
sociale, Bashkia Elbasan vendosi të ngreje një 
Qendër Informimi për shërbimet sociale.  
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