Njohja dhe zbatimi i modeleve
kombëtare dhe lokale për advokim
dhe lobim
Pjesëmarrës: Elite OJF nga Kosova
Financuar nga: USAID Kosovo FORECAST program, që zbatohet nga World
Learning/FORECAST ( www.worldlearning.org)
Kohëzgjatja: 26 Prill 2010-1 Maj 2010

Qëllimi i vizitës: Shkëmbimi i eksperiencave të suksesshme në fushën e qeverisjes vendore,
me fokus në eksperiencat e Institutit të Kërkimeve Urbane për buxhetimin me pjesëmarrje, në
8 qytete të Shqipërisë si dhe për nxitjen përpara të bashkëpunimit ndërkufitar.
IKU propozoi një program të integruar, i cili bazohej mbi gërshetimin e një fushe të gjerë
te ekspertizës lokale për të ofruar të dhëna teknike të rëndësishme për advokim dhe lobim.
The program was a combination of two main components:

Komponenti 1. Ndërtimi i kapaciteteve: Seancat Trajnuese janë organizuar nga ana e ekspertëve
URI për të sjellë eksperiencat më të mira ndërkombëtare dhe kombëtare, konceptet kryesore dhe
efektet e avokimit dhe lobimit në zhvillimin pozitiv të një komuniteti, i buxhetimit me
pjesëmarrje dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrjes.
  Disa nga subjektet kryesore të paraqitura në seancat e trajnimit ishin: 
 Njohuri të përgjithshme për qeverisje lokale dhe procesin e decentralizimit në
Shqipëri; 

 Mjetet dhe instrumentet për ecurinë dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në
procesin e vendimmarrjes; 

 Procesi i buxhetimit, lista e prioriteteve, monitorimin dhe mbikëqyrjen e investimeve
me pjesëmarrje qytetar

Komponenti 2. Vizitat në komunat dhe vëzhgimi në vend. Këto vizita u organizuan për të
parë zbatimin praktik të njohurive teorike në komunat që kanë zbatuar me sukses projektet
me pjesëmarrjen e qytetarëve. Fokusi i vizitave ishte në takimet me stafin komunal dhe
aktorët e tjerë në këto projekte në mënyrë që mendimet dhe idetë të shkëmbeheshin lirisht
dhe të ndaheshin në zbatimin e aftësive të rrjetit dhe rritjen e fuqisë së zërit të shoqërisë
civile. Në të njëjtën kohë janë organizuar takime me OJQ-të tjera që operojnë në Tiranë në
fushën e avokimit dhe lobimit në mënyrë që ata të mund të diskutojnë lirisht dhe të
mësojnë për praktikat më të mira në këto fusha.
Vizita në komunën e Kavajës
URI në bashkëpunim me komunën e Kavajës po zbaton një projekt "Planifikimi i
Investimeve Kapitale me pjesëmarrje qytetare". Pjesëmarrësit patën mundësinë të shohin se si
është zbatuar në praktikë e rolit të shoqërisë civile në një pjesë të buxhetit në lidhje me
investimet kapitale. Fokusi ishte në shpjegimin se procesi kishte lidhje me aktorët dhe rolet e
tyre përkatëse në çdo fazë, të tilla si roli i qytetarëve në përcaktimin e prioriteteve për
investime bazuar në kritere transparente të shëndetit dhe sigurisë. Një pjesë tjetër e
rëndësishme e këtij projekti ka qenë koordinimi i planeve zhvillimore strategjike për qytetin
me kërkesat e qytetarëve në finalizimin e dokumentit të buxhetit. Qytetarët janë të inkurajuar
dhe drejtuar për të ndjekur dhe monitoruar zbatimin e investimeve të zgjedhura.
Vizita ne bashkite e Korces dhe Pogradecit
URI, në bashkëpunim me bashkite Korçës dhe Pogradecit po zbaton projektin "Buxhetimi me
pjesëmarrje dhe Monitorimin në bashkitë e Korçës dhe Pogradecit".
Pjesëmarrësit patën mundësi të marrin pjesë gjithashtu në takim konkret të Komisioneve
Qytetare nga kohën e duhur të projektit dhe për të diskutuar me përfaqësues të stafit lokal dhe
komunitetit rëndësinë dhe përparësitë e një procesi me pjesëmarrje.
Programi i integruar i përvojave teorike dhe praktike dhanë rezultate të mira për pjesëmarrësit
të tilla si:

• Krijimi i kapaciteteve të pjesëmarrësve në drejtim të avokimit dhe lobimit si ky është një
kusht paraprak në mënyrë që të angazhohen në mënyrë efektive në procesin e vendim marrjes
• kanale të reja të komunikimit dhe koordinimit të siguruara në mes të komunitetit dhe
organeve të qeverisjes vendore për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara.

• përvojat e përbashkëta në fushën e politikave sociale dhe të ngritja zërit të shoqërisë
civile si një faktor vendimtar në sjelljen e një ndryshim në mes të Kosovës dhe Shqipërisë
Ky turne studim i kryer me sukses ka krijuar gjithashtu bazat për bashkëpunimin e
ndërsjellë në të ardhmen ndërmjet dy organizatave.


