
 

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 akses in 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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                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Nxitja e Transparencës Fiskale në Ballkan 
 

Konteksti i projektit 
Shërbimet Katolike të Lehtësimit (CRS) kanë 
investuar në Evropën Juglindore në 
programe dhe aktivitete që synojnë të rrisin 
kapacitetet e qytetarëve, si individe dhe në 
organizata, që të marrin pjesë aktive dhe të 
jenë efektive dhe të përgjegjshëm në jetën 
dhe qeverisjen e shoqërisë. 
 
 

Implementimi 
Gjatë vitit fiskal 2004, CRS zbatoi projektin 
për Sistemet e Verifikimit të Alokimit të 
Buxhetit. Ky projekt mundësoi vendet e 
Ballkanit që të kuptonin sistemet e 
buxhetimit dhe marrëdhëniet e këtyre 
sitemeve me procesin e vendimmarjes në 
politika.  
CRS në këtë fazë implementimi të projektit 
për Nxitjen e Transparencës Fiskale në 
Ballkan. Kjo inisiativë synonte të rrise nivelin 
e transparencës në buxhetimin publik në të 
dyja nivelet si në nivel kombetar ashtu edhe 
në nivel lokalë në Shqipëri, Serbi dhe Mali i 
Zi dhe Bosnje-Hercegovinë. Nëpermjet këtij 
projekti u synua bashkëpunimi me 
shoqerinë civile në nivel kombëtar dhe 
lokalë, për të identifikuar praktikat më të  
 
 

 
mira të transparencës fiskale, dhe 
monitorimin nga ana e shoqerisë civile.  
 

IKU u kontraktua nga CRS për të hartuar 
dhe organizuar trajnime për ngritjen e 
kapaciteteve të staffit që është i përfshirë 
në projekte si dhe partneret e saj. Qëllimi i 
trajnimit ishte t'i ofronte stafit dhe 
partnerëve të CRS informacion dhe aftesi 
mbi teoritë dhe praktikat e fundit që kanë 
lidhje me përfshirjen e shoqërise civile në 
procesin e buxhetimit duke u mbeshtetur 
në shembuj të suksesshëm nga Ballkani. 
Materialet e trajnimit kishin informacion 
për procesin e buxhetimit në nivel 
kombetar dhe atë lokale.  

 

 

 

 

 

 

PARTNERET: 

 Shërbimet Katolike të 
Lehtesimit në Shqipëri 
(CRS) 

 

KOHËZGJATIA:  

Qershor 2006 

 

 

PËRFITUESIT: 

 Stafi dhe partnered e CRS 

 

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

 

mailto:uri@uri.org.al

