
 

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.  
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“Vlerësim i Situatës së Qeverisjes Vendore” 

Tiranë, Elbasan, Gramsh, Belsh, Cërrik, Peqin, Përrenjas, Librazhd, Maliq, Pogradec, Korçë, Devoll, Kolonje, Pustec, Berat, Skrapar, Poliçan,  
Ura Vajgurore, Kuçovë, Rrogozhine, Roskovec 

Përforcimi i Reformës Administrative dhe Territoriale (STAR 2) 
 

Konteksti  
Projekti i STAR 2 është zhvilluar në vijimësi të 

paraardhësit të tij, STAR, si dhe në përputhje me 

asistencën e partnerëve të shumtë për forcimin e 

kapaciteteve institucionale dhe administrative në 

nivel vendor. Duke marrë në konsideratë sa më lart, 

Projekti pjesw e  STAR 2 do të ketë një mbulim 

kombëtar ku do përfitojnë të 61 bashkitë e 

sipërpërmendura, të cilat po asistohen në tre 

komponentë kryesorë: 

1. Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe 

administrative të NJQV-ve; 

2. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve në nivel 

vendor; 

3. Përmirësimi i  mirëqeverisjes,  duke u orientuar 

nga qytetarët dhe pjesëmarrjes së tyre në 

vendimmarrje. 

 

Metodologjia 

Qasja e vlerësimit të situatës së qeverisjes vendore 

është zbatimi i kombinuar i dy metodologjive të 

testuara: Barometri i Qeverisjes Vendore (BQV) dhe 

një kombinim i Anketave me Qytetarët dhe Dialogut 

me Komunitetin. BQV është zbatuar në shtete të 

karakterizuara nga të dhëna administrative dhe 

statistikore të limituara dhe jo të besueshme mbi 

procesin e ofrimit të shërbimeve dhe cilësinë e 

qeverisjes. BQV duhet të përfshijë një grup 

treguesish për qeverisjen vendore që janë përdorur 

nga grupe të ndryshme interesi për të “vlerësuar” 

performancën e matësve të qeverisjes në nivel 

vendor.  

Ushtrimet synojnë rritjen e ndërgjegjësimit dhe 

diskutime konstruktive rreth qeverisjes si dhe 

paraqesin një përmbledhje të fuqive dhe 

dobësive të qeverisjes vendore. Anketat dhe 

dialogjet me komunitetin synojnë të mbledhin 

opinionin e qytetarëve rreth cilësisë së 

shërbimeve të ofruara si dhe forcimin e 

kapacitetit të përdoruesve të shërbimeve për t’u 

angazhuar në dialogje konstruktive me ofruesit e 

shërbimeve dhe administratorët për të diskutuar 

rreth cilësisë së shërbimeve që ata marrin. 

 

Produkte 

Produkti kryesor është një raport i vetëm 

standard për çdo bashki sipas klasterit të marrë 

në konsideratë, i cili kombinon: 

Rezultatet e anketave me qytetarët,  intervistat e 

me ofruesit e shërbimeve, dialogjun me 

komunitetin dhe fokus grupet. Raporti përfshin 

edhe materiale të ndryshme (harta, fotografi, 

etj.) të cilat përshkruajnë nga ana cilësore dhe 

sasiore gjendjen e njësisë vendore, potencialet 

dhe sfidat  afatshkurtër dhe afatmesëm.   Çdo 

vendim në nivel vendor në mbështetje të këtij 

ushtrimi, gjithashtu çdo plan veprimi i 

përditësuar apo rishikuar nga autoritetet e 

qeverisë vendore janë pjesë e këtij raporti. 
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