
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 
 

 

Plani Strategjik për Zhvillimin e Turizimit të Komunës Qendër 

Qarku Vlorë 

Konteksti i projektit 
Në janarë 2009 komuna Qendër u angazhua 
në procesin e hartimit të Planit Strategjik për 
Zhvillimin e Turzimit me qëllim që të 
përcaktonte një vizion të qartë për të 
ardhmen e komunës - dhe të planifikojë 
hapat e veprimit dhe burimet e nevojshme 
për të arritur këtë vizion. Hartimi i Planit 
Strategjik të Zhvillimit të Turizmit u realizua 
në një proces të hapur dhe transparent duke 
përfshirë stafin e komunës, perfaqesues nga 
keshilli i komunës, kryetarë fshatrash, grupe 
fokusimi të aktorëve të interesit, 
përfaqesues nga komuniteti i biznesit, 
qytetarë, specialistë të fushave të 
ndryshme, arkeologë, urbanistë, historianë, 
perfaqesues nga Qarku Vlore.  
 
Hartimi i PSZHT u financua nga Fondi 
Shqiptar i Zhvillimit (FZHSH) në kuadër të 
Projektit  Punët në Komunitet III dhe është 
zbatuar nga Instituti i Kërkimeve Urbane në 
Tiranë. Për komunën Qendër filozofija 
udheheqëse në këtë inciativë është adaptimi 
i metodës së zhvillimit të qëndrueshëm të 
turizimit duke pasur në vëmëndje mbrojtjen 
e mjedisit. 

 
 
 
 

 
Aktivitetet 

1. Garantimin e angazhimit lokal, krijimin 

e Komitetit për hartimin e PSZHT.  

2. Konsultimin me aktorët e interesit. 

3. Fillimin e punës për hartimin e PSZHT. 

4. Zhvillimin e analizës SWOT. 

5. Mbledhjen e informacionit. 

6. Fazën Finale, Dokumentin e PSHZT. 

 

Rekomandimet  
Grupi i Punes në komunë reflektoi të gjitha 
komentet të cilat u prodhuan nga takimi i 
prezantimit me FZHSH duke i dhënë 
dokumentit formen përfundimtare të Planit 
Strategjik për Zhvillimin e Turizimit në 
komunën Qendër, Vlorë. Ky dokument u 

publikua në format libri dhe kopje te tij 
mund të gjenden pranë zyrës së  
Institutit të Kerkimeve Urbane. 
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