
 

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 
 

Hartimi i Planit të Përfshirjes Sociale 2016- 2020 për bashkinë e Durrësit 

Qëllimi
Në kuadër të Programit të Kombeve të Bashkuara 

për Përfshirjen Sociale në Shqipëri (UNSSIA) dhe 

mbikqyrjen direkte të Programit të UNDP për 

përfshirjen sociale,  si dhe të udhëzimit të 

përgjithshëm të Ministrisë së Punënve Sociale, 

ekspertët e Institutit të Kërkimeve Urbane janë 

përgjegjës për të asistuar bashkinë Durrës  në 

hartimin e Planit të Përfshirjes Sociale për 

periudhën 2016 – 2020.  

 

Përshkrimi i Metodologjisë 

 

Objektivi i përgjithshëm i DPPS është arritja e një 

kornizë të balancuar dhe të qëndrueshme duke 

siguruar se pëfshirja sociale është  e matur, 

monitoruar dhe raportuar në Shqipëri nëpërmjet 

një set treguesish, duke përmirësuar mënyrat në të 

cilat përfshirja lidhet me përmirësimin e politikave 

qeveritare dhe progresin e Shqipërisë drejt 

anëtarësimit në BE. Monitorimi dhe matja e 

përfshirjes sociale do të përfshijë gjashtë fusha, si: 

varfëria ekonomike dhe mbrojtja sociale, punësimi 

dhe aftësitë, shëndetësia, arsimi dhe formimi 

professional, strehimi dhe nevojat bazike, 

pjesëmarrja sociale dhe të drejtat e njeriut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktet e pritura 

 

Ekspertët janë përgjegjës për:  

-  Vlerësimin e provave ekzistuese dhe 

treguesëve të përdorur në gjashtë fushat të 

përcaktuara në DPPS 

-  Vlerësimin e nevojave të autoriteteve 

vendore dhe aktorëve të tjerë të 

komunitetit 

- Vlerësimin e strategjisë së komunikimit të 

bashkisë lidhur me përfshirjen sociale 

-  Zhvillimin e Planit të Bashkisë për Përfshirjen 

Sociale në bazë të informacionit të 

gjeneruar nga Fazën e Vlerësimit. 
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  DONATORI: 

       UNDP 

 

       KOHEZGJATIA:  

Mars 2016 – Nëntor 2016 

 

PERFITUESI: 

       Bashkia Durrës 

 

 

 

KONTAKTI: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti i Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
 
Tel: +355 4 2256840 
E-mail: zvokopola@uri.org.al 
Web: www.uri.org.al 
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