
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. 

FLETE INFORMUESE MBI PROJEKTIN 

        Insituti i Kërkimeve Urbane 

 

Ngritja e Kapaciteteve për Zhvillimin e Turizmit të 

Qëndrueshëm, Qarku Korçë 

Konteksti  
Zhvillimi i Turizmit të Qendrueshëm është 
instrumenti më efektiv në Shqipëri për të 
luftuar kuyndrejt varfërisë, për të sjellë 
prosperitet ekonomik, mirëqenie, 
përmirësimin e punës, transferimin e të 
nxënit, dhe përmirësimin e cilësisë së 
shërbimit të turizmit. 
 
Komuniteti, turistët dhe operatorët e 
turizmit do të informohenmbi potencialin 
turistik që qytetii Korçës ofron dhe do tu 
sigurohet informacion në kohë për 
mundësitë dhe atraksionet në çdo javë të 
vitit. Informacioni I duhur është përgatitur 
në një version miqësor duke përdorur forma 
të ndryshme si leaflet, broshura, spote 
televizive, flajera, email, faqe ëeb etj. 
Shpërndarja e këtij informacioni mjaft të 
vlefsëm do ta ndihmojë komunitetin e 
Korçës të tërheqë turist dhe të përkrah 
standartin e tyre të jetesës. 

Qëllimi 
Objektivi operativ është ndërtimi i 

kapacitetit për të arritur qëllimet e 

mëposhtme:  

 Promovimi i turizmit të qëndrrueshëm, 
rankimi I barabartë I qëllimeve 
ekologjike, sociale dhe ekonomike dhe 
përcaktimi I mënyrave të reja për të 
integruar mbrojtjen e mjedisit.  

 Të promovojë zhvillim të qëndrueshëm 
të ndërmarrjeve të mesme në sektorin e 
turizmit. 

 Promovimi i ndërgjegjësimit të aktorëve 
që operojnë në zbatimin e standardeve 
ndërkombtare mjedisore në sektorin e 
turizmit në Shqipëri.  

 Mbështetja e aksesit të informacionit 
mbi çështjet e turizmit. 

 
 
 
 

Zbatimi i Projektit: 

1. Ngritja e grupit të punës dhe ndarja e 
përgjegjësive ndërmjet tre partnerëve 

2. Auditimi dhe monitorimi i projektit  
3. Analizimi i dinamikave të turizmit dhe 

niveli i qëndrueshmërisë  
4. Projektimi i gudave të qëndrueshme në 

nivel mikro ekonomik 
5. Ndërtimi i një ‘Qendre të Turizmit të 

Qëndrueshëm’  
6. Projektimi i një portal ëebi dhe i një 

faqje informacioni dhe telekomunikimi 

bazuar në pltformën për turizmin e 

qëndrueshëm  

Rezultatet kryesore: 
Më 7 Qershorë, 2013, Qëndra e Turiznit të 

Qëndrueshëm, e ndërtuar si pjesë e këtij 

projekti, u inagurua në Korçë, Shqipëri. Gjatë 

inagurimit, u mbajt fjalim nga Kryetari i 

bashkisë Z.N.Peleshi, kryetari i qarkut Korçë 

Z.R.Gushi, përfaqësuesi i Fondit Kanadez, 

Znj.E.Qinami, drejtori ekzekutiv i Insitutit të 

Kërkimeve Urbane Znj. Z.Vokopola, po ashtu 

edhe përfaqësuesi i bashkisë së Korçës 

Znj.V.Petro. Pjesmarrësit në inagurim janë 

pjesë e grupve të interest të projektit dhe 

përfaqësues të shoqërisë civile. Eventi u 

promovua përmes medias locale si dhe 

artikujve në gazeta të ndryshme. 
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