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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Shoqata e bashkive në një debat të hapur
për një Qeverisje më të mirë Vendore”
Mbështet “Hanns Siedel”
“Prioritet në këto zgjedhje duhet t’i jepet kandidatëve që japin alternativa dhe ide të reja
për zhvillimin ekonomik, urbanistik të qyteteve dhe jo atyre kandidatëve që vazhdojnë të
mbështeten tek idetë partiake dhe mos realizimi i programeve të premtuara më pare”
Shoqata e Bashkivë të Shqiperisë në
bashkëpunim dhe me mbështetjen e Fondacionit “Hanns Seidel” organizoi një tavolinë te
rrumbullakët me të gjithë ekspertët e qeverisjes vendore me temë “Për një qeverisje më
të mirë vendore”.
Në këtë takim ishin të ftuar përveç ekspertëve dhe përfaqësuesve të ndryshëm
të Qeverisjes Vendore edhe ish kryetarë
bashkish apo dhe bashkëpunëtorë të
ngushtë të Shoqatës së Bashkive.
Merrnin pjesë Z. Ardian Turku, ZV/Kryetar i Parlamentit Shqiptar, (ish Kryetar Bashkie), Z.
Arqile Goreja, Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare (ish Kryetar Bashkie), Z. Fatlum
Nurja, Këshilltar i Presidentit të Republikës për Qeverisjen Vendore, etj.
Ekspertë të Qeverisjes vendore:
Z. Tahsim Mema (Kryetar i Qarkut Tiranë), Znj. Monda Duka, Znj. Rolanda Trebickam, Z.
Genc Myftiu, Z. Edlir Vokopola, Znj. Rudina Shutina, Z. Sotiraq Hroni, Z. Luan Dervishi, Z.
Agron Haxhimali, Z. Taulant Bino, Znj. Sabina Ymeri, Z. Gjergji Buxhuku.
Çështja kryesore ku u përqëndrua diskutimi në këtë tavolinë të rrumbullakët ishte se si
këta eksperte apo përfaqësues të Shoqërisë Civile në Shqipëri e mendojnë një Qeverisje
të Mirë Vendore larg konflikteve politike dhe larg ndikimeve partiake.
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NJOFTIME

Publikimi më i fundit i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë:
UDHEZIME MBI HUAMARRJEN VENDORE DHE ZHVILLIMET ME TE FUNDIT NE VENDET E NALAS-it
Qëllimi i këtij publikimi është të ndajë eksperiencat më të mira të mundshme në rajonin e Evropës Jug- Lindore në financimin e
borxhit dhe menaxhimin e projekteve me investime kapitale komplekse dhe mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve të qeverisjes
vendore të zhvilluara ose jo. Informacioni I përmirësuar ka si qëllim gjithashtu të cojë në propozime për ndryshime të ligjeve dhe
akteve që kufizojnë qeverisjet vendore në disa shtete.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë qeverisjet vendore në gjetjen e zgjidhjeve të mundshme për financimin dhe
zbatimin e projekteve me investime kapitale, gjithashtu dhe nëpërmjet përmiresimeve të politikave në niveel vendor të advokuara
nga shoqatat e qeverisjeve vendore.
Për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni.
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Shoqata e bashkive në një debat të hapur
për një Qeverisje më të mirë Vendore”
“Prioritet në këto zgjedhje duhet t’i jepet kandidatëve që japin alternativa dhe ide të reja për zhvillimin ekonomik,
urbanistik të qyteteve dhe jo atyre kandidatëve që vazhdojnë të mbështeten tek idetë partiake dhe mos realizimi i
programeve të premtuara më pare”
Në diskutimet e kësaj tryeze ek-

duhet për të përzgjedhur kandidatin

Z. Edlir Vokopola, një nga ekspertët

spertësh të njohur u tha se prioritet

e duhur, atë kandidat që identifikohet

më të mirë në fushën e Qeverisjes

në këto zgjedhje duhet t’i jepet kandi-

nga një zemër e madhe dhe e hapur

Vendore përmendi faktin se në këtë

datëve që japin alternativa dhe ide të

dhe cfarë programi ka ai për qyte-

takim duhet të theksohet rëndësia e

reja për zhvillimin ekonomik, urban-

tin, por përzgjedhim kandidatin, i cili

disa gjërave në mënyrë që të përfito-

“Qytetarët duhet
të vlerësojnë mbi
të gjitha individin
që ofron zgjidhje dhe ide të reja
për problemet me
imediate të komunitetit dhe të qytetit në përgjithësi”,

istik të qyteteve dhe jo atyre kandi-

mund të na sigurojë më shumë vota”.

datëve që vazhdojnë të mbështeten

Në fjalën e tij Z. Arqile Goreja, duke

tek idetë partiake dhe mos realizimi

u bazuar në eksperiencen si ish kry-

jmë një produkt sa më pozitiv për të

i programeve të premtuara më parë.

etar bashkie, tha se: fushata nuk

përkufizuar një Qeverisje Vendore të

“Qytetarët duhet të vlerësojnë mbi të

duhet marrë si një aventurë, por si

mirë.

gjitha individin që ofron zgjidhje dhe

një program që nesër do të vihet në

Sipas tij, kandidati ka dy role: 1. Rolin

ide të reja për problemet me imedi-

zbatim. Kandidati nuk duhet të jetë

atje ku kandidon dhe 2. si përfaqësues

ate të komunitetit dhe të qytetit në

vetëm një përfaqësues i një territori,

i komunitetit te njësitë e tjera.

përgjithësi”, u than ë këtë takim.

por ai më tepër duhet të jetë trans-

Në përfundim të këtij takimi dhe si

Duke folur për këto çështje, Z. Ard-

formues”. “Në takimet që bën, - tha

rezultat i debateve dolën një sërë

ian Turku tha , midis të tjerash, se

z. Goreja,- kandidati duhet ta kthejë

konkluzionesh shumë të vlefshme,

“gjëja e parë që do të theksoja si të

fushatën në një “sfungjer”, për të thi-

jo vetëm për kandidatët për kryetarë

rëndësishme është përzgjedhja e

thur të gjitha nevojat e komunitetit

bashkie, por edhe për të gjithë for-

Kandidatit. Në opinionin tim, në këtë

dhe, këto nevoja, të jenë baza e pu-

macionet partiake që garojnë në këto

fushatë ne nuk jemi kujdesuar sa

nës së tij nesër”.

zgjedhje.
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Në Sarajevë për ”Praktikat më të mira”

Vijon nga faqja 1

16 Njësi të Qeverisjes vendore nga Qarqet e Shkodrës dhe Lezhës marrin pjesë Sarajevë, në Aktivitetin NEXPO,
nën kujdesin e Shoqatës të Bashkive të Shqipërise (SHBSH) dhe Shoqatës Shqiptare të Komunave (SHSHK)
Në fillim të shkurtit, dldp-ja e mbështeti nismën e Shoqatës të Bashkive të Shqipërisë (SHBSH), mbështetur dhe nga
Shoqata e Komunave te Shqiperise (SHKSH), për të kontribuar në pjesëmarrjen e Njësive të Qeverisjes Vendore nga
Qarqet e Shkodrës e Lezhës në ekspozitën NALAS “Komunitete Novatore të Hapura për të Gjithë”, organizuar në
muajin mars 2011.

Në këtë këndvështrim, dldp-ja ofroi mundësinë e paraqitjes së “Ekspozitës së Praktikave më të Mira nga Qarqet e
Shkodrës e Lezhës” në Nexpo, dhe në bashkëpunim me shoqatat, ka kontribuar në pjesëmarrjen e 16 përfaqësuesve
2 të NJësive Qeverisjes Vendore në këtë ngjarje.
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Objektiva e shoqatave në ndërmarrjen e një aktiviteti të tillë ishte ofrimi i një mundësie për anëtarët e tyre për të promovuar NJQV-të, për të shkëmbyer dhe për të mësuar praktika të mira nga tjerët, meqenëse një nga funksionet kryesore
të shoqatave është të shërbejnë si burim kryesor për mbledhjen, shpërndarjen e eksperiencave më të mira, që në këtë
mënyrët’iu shërbejnë më mirë nevojave të NJQV-ve anëtare.
NEXPO 2011 ishte një rast unik për Kryetarët e Bashkive dhe përfaqësuesve të Njësive të Qeverisjes Vendore për të
diskutuar sfidat e përbashkëta, për të treguar arritjet, për të mësuar nga njëri-tjetri, për të eksploruar teknologji/metodologji të reja dhe për të sjellë në Shqipëri njohuri dhe kontakte të reja. Për më tepër, ky aktivitet e forcoi lidhjen mes
shoqatave dhe anëtarëve të tyre, Delegacioni nga Shqipëria u shoqërua nga stafi i dldp-së gjatë tre ditëve të qëndrimit
në Sarajevë, të cilët së bashku me stafin ekzekutiv të shoqatave u kujdesën për përgatitjen e stendave në NEXPO,
organizimin e pjesëmarrjes së kryetarëve/përfaqësuesve të NJQV-ve në seminare të ndryshme dhe aktivitete të tjera
specifike të zhvilluara në NEXPO 2011.
Përveç Ekspozitës së Praktikave më të Mira të NJQV-ve, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë prezantoi publikime të
ndryshme, guida, manuale dhe materiale në lidhje me Marrëdhëniet me Publikun.
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Aksesi ndaj informacionit, pjesëmarrja në planifikimin e
shërbimeve publike dhe antikorrupsionit
Mirëqeverisja dhe Shoqëria Civile në një konferencë
Mbahet në Tiranë konferenca “Fuqizimi i Rolit të Shoqërisë Civile në Promovimin e Parimeve të Mirëqeverisjes në
Luftën kundër Korrupsionit në Strukturat dhe Sistemet e Qeverisjes Vendore"
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Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në
kuadër të projektit “"Fuqizimi i Rolit të
Shoqërisë Civile në Promovimin e Parimeve të Mirëqeverisjes në Luftën kundër
Korrupsionit në Strukturat dhe Sistemet
e Qeverisjes Vendore", financuar nga
Bashkimi Evropean, organizoi në Tiranë me datën 15.04.2011 në Hotel
“Tirana International” konferencën me
titull : “ROLI I ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE NË LUFTËN KUNDËR
KORRUPSIONIT NË NIVEL VENDOR”.
Ky projekt u zbatua në një afat kohor
prej 18 muajsh nga OSBE prezenca në
Shqipëri dhe objektivi i këtij aktivitieti
ishte shkëmbimi i përvojave të njësive të
qeverisjes vendore dhe shoqërive civile
për çështje si: aksesi ndaj informacionit
dhe qasjet për pjesëmarrje në planifikimin e shërbimeve publike në kontekstin e luftës kundër korrupsionit.
Falë këtij projekti, organizatat e shoqërisë
civile në pesë qytetet e përzgjedhura të
Shqiperisë , Lac, Përmet, Shijak, Kamza
dhe Corovoda - rritën njohuritë e tyre ne
zbatimin e iniciativave për të përmirësuar
transparencën, llogaridhënien dhe qeverisjen për të luftuar korrupsionin në nivel
lokal. Projekti gjithashtu ndihmoi shërbi-

monizuar punën e tyre dhe të vlerësojnë
dhe monitorojnë proceset e buxhetimit
vendor dhe te ofrimit të shërbimeve.
Morrën pjesë në këtë konferencë përfaqësues të shoqërisë civile, të pesë
bashkive të përzgjedhura dhe aktorë të
tjerë të angazhuar në forcimin e pjesëmarrjes qytetare në cështjet lokale në
Shqipëri dhe në rajon.
Pjesëmarrësit ndanë eksperiencat e tyre
për aksesin e qytetarëve në informacion

min e shtypit në keto bashki, faqet e internetit dhe fletëpalosje për të informuar
komunitetet e tyre në lidhje me cështjet
e korrupsionit dhe në këtë mënyrë rritjen
e transparencës dhe e besueshmërisë së
qytetarëve në institucionet lokale. Gjithashtu projekti ka inkurajuar organizatat e shoqërisë civile dhe grupeve civile për të har-

Cdo bashki pjesëmarrëse u paraqit me
një prezantim të shkurtër mbi situatën
fillestare para projektit dhe si ndikoi ai
me përmirësimin e qeverisjes lokale.
I ftuar ishte Z. Fatmir Haxholli, Instituti
i Kosoves për Qeverisjen Vendore, i cili
ku prezantoi temën “Pjesëmarrja qytetare në Kosovë”.

Një tjetër ekspert i ftuar ishte z. Genc
Myftiu (Agjensia për Zhvillim Ekonomik
dhe të Qëndrueshëm – që prezantoi
projektin që kishin zbatur në nivel komune me titull “Materiale udhëzuese
kundër korrupisonit në qeverisjen në
nivel komune”.
Të pranishmit dhe diskutantët theksuan
në përfundim të konferencës se ky projekt
për “Fuqizimin e rolit të Shoqërisë Civile në
luftën kundër Korrupsionit” duhet të zba-

Falë këtij projekti, organizatat e
shoqërisë civile në pesë qytetet e
përzgjedhura të Shqipërisë, Lac,
Përmet, Shijak, Kamza dhe Corovoda
- rritën njohuritë e tyre ne zbatimin
e iniciativave për të përmirësuar
transparencën, llogaridhënien dhe
qeverisjen për të luftuar korrupsionin
në nivel lokal.
dhe pjesëmarrja në buxhetimin e shërbimeve të ofruara nga Qeverisja lokale.

tohet edhe në bashki të tjera. U theksua
se pesë bashkitë që u asistuan në kuadër
të këtij programi të vazhdojnë proceset që
kanë nisur vetë që procesi i transparencës
dhe informimit të qytetarëve të mund të
vazhdojë në të ardhmen dhe të zhvillohet
me tej si dhe të promovohen praktikat e
mira të luftës kundër korrupsionit dhe të
një qeverisje më të mirë.
Kjo konferencë bashkoi shoqërinë civile
dhe përfaqësues të qeverisjes vendore
të Shijakut, Laçit, Kamzës, Përmetit
dhe Çorovodës të cilët kanë patur një
pjesëmarrje aktive në aktivitetet e projektit si dhe organizata të shoqërisë civile në Shqipëri aktive në promovimin e
parimeve dhe praktikave më të mira të
mirëqeverisjes.
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Qeverisja Vendore dhe Turizmi
Eksplorimi i rolit të qeverisjes vendore në zhvillimin e turizmit në tërësi si
dhe realizimin e këtij imazhi në veçanti, nxjerr në pah përfshirjen e saj në
planifikimin strategjik, zbatimin e strategjive si dhe mbështetjen që i jep
industrisë në promovimin dhe menaxhimin e turizmit.
Ruajtja e statusit “vend turistik” dhe
projektimi i këtij statusi varet në masë
të konsiderueshme nga tre faktorë: a)
Imazhi dhe eksperienca pozitive e vendit; b) Siguria; c) Cilësia e përgjithshme
e mjedisit.
Mbi këtë bazë roli i qeverisjes vendore ka ndikim mjaft të madh në suksesin e industrisë turistike vendase. Si
përgjegjëse të “showroom”-it të produktit turistik bashkitë shpesh luajnë rolin
më të rëndësishëm në eksperiencën e
vizitorëve dhe sigurisht mbartin edhe
përgjegjësitë që lidhen me të.
Eksplorimi i rolit të qeverisjes vendore në zhvillimin e turizmit në tërësi
si dhe realizimin e këtij imazhi në
veçanti nxjerr në pah përfshirjen e saj
në planifikimin strategjik, zbatimin e
strategjive si dhe mbështetjen që i jep
industrisë në promovimin dhe menaxhimin e turizmit. Sipas rëndësisë, rolet
e qeverisjes vendore në lehtësimin e
zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm
renditen në: i. Planifikim strategjik; ii.
Marketing dhe Promocion; iii. Grumbullim të dhënash (kryesisht mes qendrave të informacionit tëvizitorëve); iv.
Sponsorizime; v. Zhvillim ekonomik;
vi. Shërbime për vizitorët; vii. Kontroll
zhvillimi (Zonim mes planeve zhvilluese dhe rregulloreve) ; viii. Menaxhim
i sipërfaqeve publike (tokësore dhe
ujore) si dhe ix. Ngritje kapacitetesh
për komunitetin
Sikunder vihet re Marketingu & Promocioni janë nga më të rëndësishmet dhe
mirëmenaxhimi i këtij roli kërkon në çdo
moment bashkëpunim me operatorët
në industri, komunitetin, vizitorët dhe
organizatat e tjera publike të turizmit si
dhe bordet e zhvillimit.

Cilat janë objektivat që promovojnë
turizmin
Duke u ndalur në shembujt më të suksesshëm të bashkive promovuese të
turizmit, disa nga objektivat që i udhëheqin në realizimin e këtij roli janë së pari,
ngritja e partneriteteve publik-privat për
të patur investime të arrira. (Këtu përfshihen edhe struktura organizative të tipit
DMO (Organizata të Menaxhimit të Destinacionit) të cilat sigurojnë financim të
mjaftueshëm të promovimit të turizmit).
Mjaft I rëndësishëm është zhvillim dhe
harmonizim i mesazheve të markës/
brand-it, apo edhe udhëheqja e promocionit prej markës së ngritur dhe të dallueshme dhe përcjellje e saj në audiencat ekzistuese dhe potenciale përmes
një sërë mediash.

Ngritja e strukturave të vecanta organizative për financimin e promovimit të
turizmit dhe mbështetjen e sektorit Këto
struktura fokusohen në promocion dhe
ndërmarrin fushata.

Si mund të realizohen këto objektiva:
Zhvillimi i një takimi të përbashkët i aktorëve kryesore në turizëm mund të ndihmojnë në krijimin e një markë/brandi nga

Me gjithë përmbledhjen e rolit të
bashkive në promovimin e turizmit
duhet vënë në dukje se realizimi i tij
nuk rri më vete. Ky rol shoqërohet me
zhvillimin e produktit, zhvillimin e tregut
dhe natyrisht mbledhje të dhënash dhe
ngritjen e inteligjencës.
Sfidë e pashmangshme mbetet vendosja e turizmit në krye të axhendës
politike dhe sigurimi iI fondeve në rritje
përmes partneritetit publik-privat.

një përqasje gjithëpërfshirëse. Kjo përqasje siguron padyshim vlerë të shtuar në
marketimin dhe brandimin e destinacionit
e përcakton mesazhet me të cilat mund
t’ju drejtohemi partnerëve të ndryshëm.

Matilda Naco MSc Tourism Marketing
& Management
Drejtore Ekzekutive- ATA
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PLANIFIKIMI BASHKIAK PER EFICIENCEN E ENERGJISE
NE SHQIPERI
Pershkrimi i Projektit
Ndërtesat ekzistuese bashkiake dhe
publike nuk i plotesojnë kushtet e Kodit
Energjetik të Ndërtesave, ato kanë mure
me një koeficient të lartë të humbjeve
të nxehtësisë dhe dritare e dyer të keq
izoluara, duke shkaktuar kështu humbje të mëdha të nxehtësisë/energjisë në
to. Me rritjen e cmimeve të burimeve
energjetike dhe vecanërisht të energjisë elektrike, zbatimi i masave për përdorimin me eficiencë të energjisë do të
bëhet edhe më shumë ekonomikisht
i leverdisshëm. Po kështu, më shumë
kapacitete dhe njohuri do të kërkohen
për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm në nivel vendor.
Viti 2010 është viti i katërt që Qeveria
Norvegjeze po mbështet financiarisht
një Program Trainimi dhe Ngritje Kapacitetesh në Shqiperi, dhe një komponent i ketij programi është fokusuar në
mbështetjen e rritjes së ndërgjegjësimit
dhe ngritjen e kapaciteteve të Sektorit
Bashkiak në Shqipëri.
Programi “Planifikimi Bashkiak për Eficiencën e Energjisë” (PBEE), që po
zbatohet nga Instituti për Kursimin e
Energjisë (ENSI) në bashkëpunim me
Qëndrën për Eficiencën e Energjisë Shqipëri-BE (QEE), do të synojë në rritjen
e ndërgjëgjësimit rreth mundësive për
përmirësimin e përdorimit me eficiencë
të energjisë në Sektorit Bashkiak në Shqipëri si edhe në ngritjen e kapaciteteve
dhe zgjerimin e njohurive në lidhje me
përgatitjen e Planit Bashkiak për Eficiencën e Energjisë.
Aktivitetet e Projektit
Në muajin Mars 2011, në Programin
PBEE janë përfshirë 6 bashki të reja.
Programi i trainimit do të përfshijë aktivitetet kryesore si më poshtë:

Mbështetje për Specialistet Bashkiake
gjatë përgatitjes së Përmbledhjes së
PBEE për bashkinë e tyre respektive;
Mbështetje për Specialistët Bashkiake
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•

Përzgjedhja e bashkive. Një ekip me 2-4
përfaqësues (që përgjigjen për aspektet
menaxheriale, teknike dhe ekonomike) do
të krijohet në cdo bashki.

•

Organizimi i pesë Seminareve të Trainimit
(secili do tëzgjase 1,5-2 dite) për bashkitë
e përzgjedhura, duke trajtuar keto ceshtje
kryesore:

•

Mundesitë dhe pengesat për përdorimin
me eficiencë te energjisë (EE) në bashkitë
Shqiptare (përfshirë edhe kuadrin ligjor);

•

Masat për EE në ndërtesa, ndricimi rrugor, furnizimi me ujë, etj.;

•

Shfrytëzimi i burimeve të energjive të rinovueshme;

•

Funksionimi, mirëmbajtja dhe manaxhimi
i objekteve bashkiake;

•

Financimi i projekteve dhe plani i biznesit;

•

Plani Bashkiak për Eficiencën e Energjisë.

gjatë përgatitjes së PBEE si edhe paraqitjes së PBEE në Këshillin Bashkiak të tyre.
Gjatë Seminareve të Trainimit, pjesëmarresit do të përfitojnë manuale dhe mjete të
tjera për të punuar rreth përdorimit me eficience të energjisë në sektorin bashkiak.
Ekspertët Norvegjeze do të ndihmojnë me udhëheqje dhe konsultime gjatë periudhës së përgatitjes së detyrave, duke synuar që të arrihen rezultatet dhe progresi i
nevojshëm. QEE do të ndihmojë me mbështetje teknike për të 6 bashkitë e reja të
përfshira në Programin PBEE. Mbështetja teknike e QEE, ndërmjet Seminareve të
Trainimit, do të fokusohet në ndihmën konkrete për pjesëmarrësit e Programit PBEE,
kryesisht duke i ndihmuar ata në plotesimin e detyrave si edhe në përgatitjen e PBEE
(për t’ja paraqitur Këshillit Bashkiak).
Dr. Ing. Edmond M. HIDO
Drejtor
Qendra per Eficiencen e Energjise Shqiperi-BE
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I nderuar Kryetar,
Dëshiroj të trajtoj disa aspekte të rëndësishme që lidhen me marrëdhëniet tuaja me median. Për këtë, fillimisht do të
fokusohem në rolin e Marrëdhënieve Publike në qeverisjen vendore.
Ç’janë Marrëdhëniet Publike (PR)
Marrëdhëniet Publike, janë një mënyrë e përcjelljes së mesazhit tek publiku, me qëllimin ndikimin mbi opinionin e
tij, përmes një tërësie mjetesh komunikimi, si: botimet, eventet, lajmet, punët vullnetare, media, lobimet, investimet
sociale,etj. Thuhet se marrëdhëniet publike, njihen si “shkenca që kujdeset për emrin e mirë të biznesit me synimin që
të fitojë me punë mirëkuptimin, mbështetjen dhe ndikimin mbi opinionin dhe sjelljen e publikut në përgjithësi. Ndaj, në
këndvështrimin tonë, mund të themi se marrëdhëniet publike ndikojnë në perceptimin e komunitetit për mënyrën sesi
punon pushteti vendor.
Marrëdhëniet Publike kanë nevojë për një zëdhënës!
Këtë rol mund ta kryeni vetë, ose një nëpunës i stafit tuaj. Zëdhënësi i jep pushtetit vendor një pamje humane. Ai duhet
të dijë të komunikojë me publikun dhe median. Nuk është fjala thjesht për të dalë para publikut, me një veshje të bukur,
por për të komunikuar në mënyrë efektive me të (publikun), si drejtpërdrejt, ashtu edhe nëpërmjet medias. Zëdhënësi
duhet të jetë në gjendje të përçojë mesazhet në mënyrë të tillë, që “t’i zotërojë ato”.
Komunikimi me median është i rëndësishëm!
Në çdo rast, mediat janë të parat që komunikojnë me publikun dhe ky fakt duhet marrë në konsideratë nga ana juaj gjatë
përçimit të mesazit tuaj tek publiku. Ju mund të përdorni disa mjete për të komunikuar me komunitetin tuaj:
Website- është e rëndësishme që bashkia të ketë një faqe zyrtare me informacion të plotë dhe të përditësuar. Nërpërmjet
saj, ju mund të jepni informacion për punën tuaj, duke e bërë më konkrete për komunitetin. Nga ana tjetër, kjo është një
mënyrë për t’i dokumentuar sukseset tuaja, jo vetëm komunitetit të cilit i shërbeni, por edhe më gjerë.
Konferencat për shtyp- janë një mundësi e shkëlqyer për të kontrolluar informacionin dhe për ta dhënë atë në mënyrën e
dëshiruar. Radha e pyetjeve të gazetarëve është mirë të menaxhohet nga thirrësi i konferencës. Pyetjet e tyre është mirë
të mos shmangen, për të mos lënë përshtypjen se një informacion, po kërkohet të fshihet!
Deklaratat për shtyp- janë shkrime të përgatitura me shkrim që i shpërndahen medias. Kjo është puna kryesore që
zëdhënësi juaj mund të bëjë për çështjet që ju keni në interes. Kjo kërkon që ai të ketë të gjithë listën e kontakteve të
mediave, për të mos mënjanuar asnjë prej tyre nga dhënia e informacionit. Deklaratat për shtyp duhet të respektojnë
karakteristikat e shkrimit gazetaresk (5 W-të/ stili i piramidës e përmbysur). Kjo është një taktikë shumë e mirë që nga
deklaratat të merren pasazhe në bllok, të cilat referohen saktësisht ashtu siç ju dëshironi.
Eventet publike, emisionet radio- televizive, kontaktet e herëpashershme me shtypin (qoftë edhe informale) pas një kohe
të caktuar, bëhen mënyra më e mirë për t’u lidhur me publikun/ kategori të veçanta të komunitetit, me media specifike
që ke për qëllim të krijosh kontaktet.
Masmedia luan një rol të rëndësishëm mbi mënyrën se publiku percepton botën që e rrethon, pasi është kudo, në çdo
kohë, me një ndikim të fuqishëm, mbi informacionet që shpërndan. Ndaj, ju duhet t’u përgjigjeni gjithnjë kërkesave të
gazetarëve dhe t’i ftoni në aktivitetet e ndryshme që organizon bashkia, për të dëshmuar se vlerësoni rolin e medias dhe
jeni të interesuar për të ruajtur dhe zhvilluar bashkëpunimin me të.
Për më tepër, ky do të ishte publiciteti më i mirë i punës suaj- lehtësisht e perceptueshme për publikun, i cili mund të njihet në mënyrë të vazhdueshme, me sfidat me të cilat ndesheni, me ndikim të drejtpërdrejtë mbi vendimet e komunitetit,
në zgjedhjet elektorale!
								

Përgatiti Znj. Nora Zela, MPA

Shkëputur nga libri: “Kryetar Unë mendoj që”
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Gazeta e Bashkive

të Shqipërisë

SHKURT NGA BALLKANI
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, si anëtare e rrjetit NALAS, merr pjesë në programin:
“NALAS digest”, me anë të të cilit shkëmbehen informacione dhe aktivitete të shoqatave të Ballkanit.
Ja disa prej tyre:
Kongresi i Autoriteteve Vendore të Moldavisë (CALM) organizoi seminarin për gratë
kryetare me fokus në forcimin e kapaciteteve të grave në qeverisjen vendore dhe
në promovimin e barazisë gjinore në politikat publike vendore. Qëllimi kryesor i këtij
seminari ishte identifikimi i nevojave të grave nga shoqatat e Qeverisjes Vendore,
përshtatja e objektivave të barazisë gjinore me strategjinë e CALM-it dhe zhvillimi i
një plani veprimi.
Unioni i Bashkive të Malit të Zi (UOM) sapo ka fituar projektin, i cili do të aplikohet në
13 bashki nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim (EBRD). Ky projekt ka si
qëllim kryesor përdorimin e flukseve të ujit me potencial deri në 1 MË për të krijuar
bazën si parakusht për zhvillimin e potenicaleve vendore për investime në burimet
e rinovueshme.
Shoqata e Bashkive e Republikës së Kroacisë (UORH): Në 19 Prill 2011, në konferencën ndërqeveritare mbi Procesin e Aderimit në BE Kroacia mbylli një kapitull
të rëndësishëm (numër 22) mbi politikat Rajonale dhe koordinimin e instrumenteve
strukturore. Fodnet strukturore dhe të kohezionit do të sigurojnë deri në 2.2 bilion
euro në dy vitet e para të anëtarësimit në BE. Në këtë kapitull, Kroacia ka arritur 7 kriteret më kryesore në lidhje me krijimin e kapaciteteve administrative dhe vendosjen
e një kuadri operacional për përdorimin në mënyrë sa më të mirë të këtyre fondeve.
Konferenca e Bashkive dhe Komunave (SKGO) në bashkëpunim me OSBE dhe me
mbështetjen e USAID, organizoi në datë 12 Prill në Beograd, Serbi konferencën mbi
Etikën Publike në Nivelin Vendor. Këtu u prezantuan mekanizmat anti-korrupsion
në nivel vendor si dhe rëndësia e etikës në kuadrin e qeverisjes së mirë dhe Kodi
i Sjelljes së Zyrtarëve Vendor në Serbi. Seminari u fokusua mbi sfidat në lidhje me
vlerësimin e kritereve të performancës së qëndrueshmërisë vendore, të dyja në
termat e proceseve të qeverisjes si dhe të treguesve sasiorë.
Shoqata e Bashkive dhe Qyteteve të Sllovenisë (SOS) priti një delegacion nga Kosova nga projekti LOGOS për një udhëtim studimor 4 ditor në Slloveni. Delegacioni vizitoi procesin e shërbimeve publike të Bashkive së Ljubljanës, Celje, Rogaka Slatina dhe Miklav Dravskem si dhe pa qendrën e ndarjes së mbeturinave.
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LIGJE

Aktet ligjore të botuara në Fletoren Zyrtare gjatë muajit Prill 2011
1. VENDIMI Nr.241, datë 31.3.2011 PËR KRYERJEN NGA “POSTA SHQIPTARE” SHA, TË SHËRBIMEVE
POSTARE, FINANCIARE DHE SHËRBIMEVE TË TJERA, QË JANË NË PËRPUTHJE ME VEPRIMTARINË E
KËSAJ POSTE, PËR INSTITUCIONET E QEVERISJES QENDRORE E VENDORE, INSTITUCIONET E TJERA
PUBLIKE SI DHE SHOQËRITË TREGTARE ME KAPITAL SHTETËROR
Në mbështetje të ligjit nr.8530, date 23.9.1999 “Për shërbimin postar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,
- Kryeministria, ministritë, institucionet e sektorit publik, veprimtaria e të cilave mbështetet në pronën publike,
shtetërore, institucionet e qeverisjes vendore, si dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror, si për llogari të
tyre, ashtu edhe në shërbim të shtetasve e anasjellas, të realizojnë nëpëmjet “Posta shqiptare” sh.a., këto
shërbime:
a) shërbimet postare;
b) shërbimet financiare që nuk bien në kundërshtim me legjislacionin aktual;
c) Shërbime, që janë në përputhje me veprimtarinë e “Posta Shqiptare” sh.a., të cilat ngarkohen me vendim të
Këshillit të Ministrave ose ministrit që mbulon veprimtarinë e shërbimeve postare.
-

Institucionet e lartpërmendura, për shërbimet e tjera, të cilat janë në përputhje me veprimtarinë e “Posta
Shqiptare” sh.a., si ofrues i parë, t’i drejtohen kësaj poste. Në rast se këto shërbime nuk realizohen nga “Posta Shqiptare” sh.a., atëherë mund t’u ofrohen operatorëve të tjerë.

-

Për shërbimet e ofruara, sipas këtij vendimi “Posta Shqiptare” sh.a., do të zbatojë tarifa të orientuara me
vlerat e tregut.
Vendimi nr.414, datë 7.6.2006 i Këshillit të Ministrave “Për kryerjen nga “Posta Shqiptare” sh.a., të shërbimeve postare dhe financiare të ministrive, institucioneve buxhetore, ndërmarrjeve dhe shoqërive me kapital
shtetëror”, shfuqizohet.
Ngarkohet Ministri për Inovacion dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit për ndjekjen e zbatimit të
këtij vendimi.

2. VENDIMI Nr.175, datë 19.1.2011 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE DHE TË PLANIT KOMBËTAR TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE
Në mbështetje të pikave 1 e 3 të nenit 9 të ligjit nr.8934, date 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të
ndryshuar, dhe të neneve 5 pika 2 shkronja “a” e 24 të ligjitnr.9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli
i Ministrave vendosi:
- Miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve,
- Miratimin e planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve.
Teksti që i bashkëlidhet këtij vendimi, mund ta shihni në Fletoren Zyrate Nr.36, për vitin 2011, për të gjetur të
plotë përmbajtjen e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të
Mbtejeve.
3. VENDIM Nr.91, datë 24.3.2011 PËR CAKTIMIN E FONDEVE PUBLIKE QË DO T’U SHPËRNDAHEN SUBJEKTEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET VENDORE TË VITIT 2011
Në mbështetje të neneve 86 pikat 2 e 6 dhe 87 pika 1 të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i
Republikës së Shqipërisë”,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, vendosi që:
Sasia e fondeve publike që do t’u shpërndahen subjekteve zgjedhore për zgjedhjet vendore të vitit 2011
është 65 milionë lekë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Për çdo informacion më të detajuar në lidhje me këto akte mund t’i drejtoheni adresës së e-mailit të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë:
aam@albmail.com.
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"Shoqata e
Bashkive,
në një debat
të hapur për
një qeverisje
të mirë".
“Qytetarët duhet të vlerësojnë mbi të gjitha individin që ofron zgjidhje dhe
ide të reja për problemet me imediate të komunitetit dhe të qytetit në
përgjithësi”,
- kandidati per kryetar bashkie duhet ta ktheje fushaten ne nje “sfungjer”
per te thithur te gjitha nevojat e komunitetit, dhe keto nevoja te jene baza
e punes se tij neser.
- Puna e nje kryetari bashkie eshte shume e veshtire, duke filluar qe
ne planifikimin e nje buxheti , duke patur parasysh dhe veshtiresine e
madhe te te ardhurave qe nuk jane te mjaftueshme. Te vendosesh se
keto pak te ardhura te vene diku per investim mund te besh nje pjese te
konsiderueshme te qytetareve te pakenaqur. Pra duhet qe ne fushate te
jesh bindes por dhe realist ne ate cka premton pasi ato do te jene sfidat
qe kandidati perballet ne te ardhmen.

"Fushata nuk
duhet marrë si një
aventurë, por si një
program që nesër
do të vihet në zbatim.
Kandidati nuk duhet
të jetë vetëm një
përfaqësues i një
territori, por ai më
tepër duhet të jetë
transformues”.
Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Rr. “Avdyl Frashëri”, Pall. 11, Shk. 2, ap. 14, Tiranë
Tel/fax ++ 355 4 2257603/6,
Email: aam@albmail.com,
Url: www.aam-al.com

