
 

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. 

 

                         FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

        Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake (Projekt Plani i 
Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta) 
 

Objektivi
Hartimi me pjesëmarrje i drafteve të detajuara, 

veprimeve dhe planeve financiare për projektet 

pilot. Kjo përfshinë bashkëpunimin e ngushtë me 

pjesëmarrjen e Bashkive, përfituesit e prekur dhe 

ekspertë të GIZ.  

 
 

Qëllimi  
Qëllimi i kësaj konsulence është mbështetja e 

Bashkive dhe Programit të SHQB të GIZ për të 

zhvilluar dhe planifikuar zbatimin e projekteve 

pilot të mundshme dhe konkrete të menaxhimit të 

qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta në katër 

qytete duke derivuar nga PMMN.  

 

Përqasje dhe aktivitete  

- IKU do të ofrojë mbështetje maksimale 

në këtë fazë të zhvillimit të programit. 

Një analizë sintetike e situatës do të 

përbëjë produktin e parë; dhe do të jetë 

baza për zhvillimin e produktit të dytë 

p.sh. planet teknike dhe financiare.  

- Në vazhdim të analizës teknike, ne 

shikojmë me mjaft rëndësi gjetjen, 

mbledhjen dhe analizën e opinionit 

qytetar. Konsulenti do të kërkojë 

marrjen dhe rishikimin e rezultateve e 

çdo interviste paraprake apo rezultate të 

fokus grupeve që mund të kenë 

adresuar çështje në lidhje me 

menaxhimin e mbetjeve dhe në veçanti 

me diferencimin në burim të mbetjeve 

të riciklueshme.  

- Përveç konsumatorëve në përgjithësi, 

aktorët e interesit institucional do të 

jenë pjesë e identifikimit të problemit, 

analizës së situatës dhe përcaktimit të  

zgjedhjeve finale të propozuara.  

- Bazuar në analizën e situatës Konsulenti 

do të marr dhe konsolidoi përshkrimet 

dhe konceptet operative për çdonjërin 

nga projektet e propozuara. Konsolidimi 

i planeve teknike dhe financiare do të 

pësojë një diskutim paraprak me Grupet 

e Punës në secilën nga Bashkitë dhe 

stafin e përcaktuar të GIZ për Programin 

SHQB. 

- Planet e konsoliduara teknike dhe 

financiare do të  shërbejnë si bazë për 

zhvillimin e zbatimit të plan veprimit dhe 

kostimin e aktiviteteve dhe pajisjeve të 

nevojshme për të mundësuar zhvillimin 

e objektivave të projektit.  

- Monitorimi i zbatimit të projektit 

përmbyll listën e aktiviteteve për 

të siguruar që projekti po ecën në 

rrugën e duhur në lidhje me 

koston dhe afatin kohor. 

 

FAKTET KRYESORE  

 

DONATORI 

Shoqëria Gjermane për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(GIZ) GmbH – Kosovë. 

 

KOHËZGJATJA 

1 Gusht, 2016 – 28 Shkurt, 2017 

 

KONTACT: 

Zana Vokopola 

Drejtoreshë Ekzekutive 

Instituti i Kërkimeve Urbane 

Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
Tel: +355694333808 

E-mail: zvokopola@uri.org.al 

web: www.uri.org.al 

 


