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Pjesëmarrje në Veprimtari
Ndërkombëtare
• Një Rezolutë për të
ardhmen e Asamblesë së
Përgjithshme të CEMR
• Fjala e z. Refik Rrugeja, në
mbledhjen e Asamblesë të
CEMR
• Mundësi e Re Financimi
për Bashkitë Shqiptare
Veprimtari të SHBSH
• Menaxhimi i mbetjeve
urbane dhe pushteti
vendor

Presidenti i shbsh-së, z. Refik Rrugeja flet në
emër të rrjetit të Shoqatave Vendore të Evropës
Juglindore në Asamblenë e Përgjithshme të cemr
(Shoqata e Shoqatave Vendore të Evropës)
Mbi 1,000 përfaqësues të autoriteteve vendore dhe rajonale të Evropës kanë
adoptuar deklaratën përfundimtare dhe rezolutën në fund të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të mbajtur më 24 prill 2009 në Malmö, Suedi.
Vijon në faqen 2

Bashkia e Vlorës merr çmimin “Ylli Ndërkombëtar
i Lidershipit në Cilësi”
Vijon në faqen15

“Mundësi e re Financimi për bashkitë shqiptare“
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka kënaqësinë tu njoftojë se tani të gjitha
"Njësitë Vendore mund të aplikojnë për të marrë fonde nga BE për binjakëzimin
e qyteteve.

Për një qeverisje të mirë
vendore
• Programi Buxhetor
Afatmesëm (PBA) në
qeverisjen vendore
Manifest për Qeverinë
Vendore dhe Rajonale
Për Informacion...
• LOGIN www.logincee.org
Informacion i shpejtë
dhe i thjeshtë për
Qeverisjen Vendore
Projekte për Pushtetin
Vendor
• Barazi Gjinore në
Qeverisje
Seminar me personat e kontaktit
për barazinë gjinore në bashki

Përvojë nga Bashkitë
• Çmimi “Ylli Ndërkombëtar
i Lidershipit në Cilësi”,
kategoria Gold, vlerësohet
Bashkia e Vlorës

Nga Këshilli i Rajoneve dhe bashkive evropiane (CEMR)
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Deklarata finale vendos disa parime bazë rreth
drejtimit që ne duam të marrë evropa. Mes të
tjerash janë nevojat për rifuqizuar bashkimin
evropian në të gjitha përmasat, dhe veçanërisht për të konfrontuar krizën social ekonomike; ajo gjithashtu thekson nevojën për tu
ruajtur kundër rrezikut që secila qeveri shikon
të mbrojë qytetarët e vet pa pyetur për koston
e të tjerëve.
Ndërsa rezoluta shpalos një numër çështjesh
që duhet të përballojnë autoritetet vendore dhe

rajonale si ndryshimet klimatike, ndryshimet
demografike, marrëdhëniet ndërkombëtare
dhe barazinë gjinore bazuar në konkluzionet e
katër studimeve për këto fusha të prezantuara
në këtë mbledhje të këshillit të cemr.
Në këtë mbledhje të asamblesë së cemr foli
kryetari i shoqatës së bashkive të shqipërisë,
zoti refik rrugeja, në emër të rrjetit të shoqatave të bashkive të evropës juglindore (nalas).

Fjala e z. Refik Rrugeja, në mbledhjen e
Asamblesë të CEMR
Zonja dhe zotërinj, të dashur kolegë,
Është në nderin tim tu drejtohem juve në këtë
ngjarje të rëndësishme që mbledh së bashku
autoritetet vendore të Evropës, të flas në emër
të NALAS dhe të prezantoj aktivitetet e saj që
kontribuojnë për integrimin evropian të bashkive të Evropës Jug Lindore. Unë jam kryetar
I një bashkie shqiptare, i Kavajës, president
i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë dhe si
delegat i Asamblesë së Përgjithshme të NALAS, unë mund të them se ne kemi investuar
shumë në zhvillimin e rrjetit të shoqatave të autoriteteve vendore në rajon dhe frytet e këtyre
përpjekjeve kanë filluar të ndikojnë në zhvillimin
e shoqatave tona kombëtare.
NALAS, si rrjet i shoqatave të autoriteteve
vendore të Evropës Juglindore, bashkon 13
shoqata nga rajoni, që përfaqësojnë mbi 4000
njësi të qeverisjes vendore, të zgjedhur nga më
se 80 milion qytetarë të rajonit. Rrjeti ekziston
prej vitit 2001 si një platformë informale për
shkëmbimin e përvojave i mbështetur kryesisht nga Këshilli i Evropës dhe Pakti i Stabilitetit, ndërsa prej 2005, NALAS u kthye në një
organizatë zyrtare dhe filloi të zbatojë projekte
rajonale. Qeveritë Zvicerane dhe Gjermane
janë mbështetësit kryesorë të aktiviteteve të
NALAS-it.

Qëkurse NALAS filloi të
prodhojë rezultate dhe të
ngrejë interesin e aktorëve
të ndryshëm,
u krijua një
partnership i
ri
strategjik,
ndërmjet
të
cilëve më natyrali është një anëtarësim i kryqëzuar me CEMR. Përmes këtij dhe partnershipeve të tjera si ai me Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të
Evropës, Komisionin Mesdhetar të UCLG dhe
Shoqatën e Agjencive për Demokraci Vendore,
NALAS është bërë i pranishëm në nivel Evropian dhe mbështet shoqatat e veta anëtare në
fuqizimin e rolit të tyre në procesin e integrimit
në BE.
NALAS në vetvete mbledh shoqatat e vendeve
anëtare të BE-së dhe Jo anëtare të BE-së: 3
shoqata të vendeve anëtare të BE-së – e Sllovenisë, Rumanisë dhe Bullgarisë, dy vende
kandidate për në BE, Maqedonia dhe Turqia,
ndërsa 7 shoqata të tjera janë nga vendet

Nevoja për bashkëpunim rajonal në nivel lokal
të Evropës Juglindore është shumë e rëndësishme, pasi tërë vendet tona kanë bërë hapa
të dukshëm për integrimin në BE por autoritetet
vendore zakonisht nuk janë përfshirë mjaftueshëm në këtë proces. Përvojat e anëtarëve
të BE-së tregojnë se sa shumë probleme po
përballojnë bashkitë e tyre si gjatë procesit të
pranimit dhe më pas.
Megjithëse BE po u siguron një mbështetje financiare fqinjëve të saj, qeveritë lokale ende
kanë vështirësi për t’i përdorur ato me eficencë: për shembull programet kombëtare IPA
janë planifikuar e zbatuar nga ministritë, ndërsa vetëm komponenti cross- border ka qenë
i hapur direkt për pushtetin vendor. Qeveritë
vendore zakonisht nuk janë të informuara dhe
as të trajnuara se si të përfshihen në procesin
e programimit, po ashtu edhe aktorët e tjerë
të shoqërisë civile. Kompleksiteti i skemave
të financimit i bën veçanërisht bashkitë më të
vogla të qëndrojnë në kufij dhe nën kapacitet.
Ka një program financimi të BE-së i përdorur
aktivisht nga autoritetet lokale, i mirënjohur si
programi “Evropa Për Qytetarët”. Përmes këtij
programi, bashkitë në rajon mund të binjakëzohen dhe të vendosin bashkëpunim direkt
më të ngushtë me më shumë partnerë të BE.
Janë të gjitha arsyet përse autoritet vendore
të vendeve të Evropës Juglindore kanë nevojë
për mbështetjen e shoqatave të tyre kombëtare dhe NALAS-it si organizata ombrella,
për të ndërtuar kapacitete dhe për të qenë
më pranë BE-së: në këtë kuptim qëllimi final
për tu arritur nga NALAS dhe shoqatat e tij
anëtare është të mbështesin autoritetet lokale
për tu ofruar shërbime eficente qytetarëve sipas standardeve të BE-së dhe të arrijnë një
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kandidate potenciale dhe një fqinj i ngushtë i
BE-së, Moldavia. Kjo i jep një vlerë unike rrjetit
dhe ofron mundësi për shkëmbimin e përvojave dhe veprimtarive të përbashkëta në kufi
të BE-së.

nivel të lartë të autonomisë financiare dhe të
përmirësojnë aksesin ndaj fondeve kombëtare
Evropiane dhe ndërkombëtare.
Po e përmbledh, veprimtaritë e NALAS janë
fokusuar në fuqizimin e organizatave vendore,
në bashkëpunimin ë tyre me qeveritë qendrore
dhe organizmat ndërkombëtare. Vetëqeverisja
vendore është konsideruar si një çështje kyç
në procesin aktual të tranzicionit që ndikon
vende të ndryshme në Evropën Juglindore.
NALAS ndërton partnershipe për të kontribuar
në procesin e pajtimit dhe stabilizimit në rajon dhe për më tepër kontribuon në integrimin
evropian të tërë rajonit – konkretisht qëllimi i
NALAS-it qëndron në: “Ne inkurajojmë aktivisht procesin e decentralizimit në Evropën
Juglindore përmes fuqizimit dhe kontakteve
të anëtarëve tanë dhe kështu kontribuon për
demokracinë dhe stabilitetin në rajon.”
Këto përpjekje për fuqizimin e qeverisjes vendore në Evropën Juglindore, janë në një linjë
me standardet evropiane, NALAS operon në
përputhje me parimet e Kartës Evropiane të
Vetëqeverisjes Lokale dhe punon me një sërë
partnerësh dhe donatorësh ndërkombëtarë.
Si konkluzion, mund të them se NALAS është
krenar që pas dy vjetësh funksionimi aktiv, ai
konfirmoi dhe provoi rëndësinë e rrjetëzimit dhe
zhvillimit të partnershipit në nivel rajonal, veçanërisht për autoritetet lokale që janë shpesh
të neglizhuar nga qeveritë kombëtare që në
procesin e progresit ne BE marrin më shumë
përgjegjësi dhe detyra por jo mjaft informacion dhe burime. Duke ndërtuar partnershipe
shumëpalëshe, NALAS i jep një mbështetje
të fuqishme qeverive lokale në kapërcimin e
sfidave të përbashkëta që ata përballojnë në
rajon dhe ndërtimin e një vetëqeverisje moderne dhe efiçente, rrisin demokracinë dhe stabilitetin në rajon.

Faleminderit për vëmendjen tuaj.
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Menaxhimi i mbetjeve urbane dhe pushteti vendor
Veprimtari të SHBSH
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë më datë
29 prill 2009, në hotel Tirana Internacional,
me mbështetjen financiare të Fondacionit
Hanns Seidel, organizoi një seminar për
Menaxhimin e Mbetjeve Urbane”. Seminari
u ndoq nga Kryetarë bashkie, specialistë të
mjedisit dhe urbanistikës në bashki, si dhe
përfaqësues të organizatave jofitimprurëse
që punojnë në fushën e mjedisit.
Seminari u hap nga drejtori i SHBSH, i
cili theksoi domosdoshmërinë për të punuar
për menaxhimin e mbetjeve urbane si një
problem që ka të bëjë drejtpërdrejt me shërbimet ndaj komunitetit, synim i rëndësishëm
i tërë qeverisjes vendore.
Për “Decentralizimin dhe menaxhimin
mjedisor” foli zoti Kadri Gega, ekspert i pushteti vendor pranë Shoqatës së Bashkive. Ai
spjegoi se legjislacioni mjedisor vazhdon të
jetë në një proces intensiv plotësimesh e
përmirësimesh, për t’iu përgjigjur me efektivitet nevojave për politika bashkëkohore
të mbrojtjes mjedisore, zhvillimit të qëndrueshëm dhe procesit të drejt integrimit të
Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Folësi i dytë ishte kryetari i Bashkisë
Rrëshen, z. Gjon Dedaj i cili konkretizoi në
mjedisin konkret të bashkisë që drejton
problemin e menaxhimit të mbetjeve urbane. Ai nënvizoi se si bashki po vazhdojnë
traditën e Rrëshenit si një qytet i pastër që
ka qenë përherë.
Në fjalën e tij z. Dedaj vlerësoi bashkëpunimin e realizuar midis dy bashkive
Rrëshen e Rubik në fushën e menaxhimit të
mbetjeve urbane duke planifikuar ndërtimin
e një landfilli të përbashkët për të dy bashkitë dhe disa komuna në rreth. Për tu realizuar kjo, kryetari shpjegoi se u hartua një
studim ku u vlerësua mendimi i komunitetit
për bashkëpunimin në kuadër qarku, bashkie e komune. Aktualisht pastrimi i qytetit
bëhet me kompani private kontraktore.
Por ka një projekt italian që do të zbatohet

për ndërtimin e një impianti përpunimi të
mbetjeve, por janë ende ne fazën e projektimit.
Përsa i takon pastrimit të qyteteve nga
diskutantë u theksua se ka edhe përvoja të
tjera, si Shkodra ku duke rritur performancën
e ndërmarrjeve në varësi të bashkisë është
arritur të realizohet një pastrim më i mirë i
qytetit se sa me ndërmarrje private që kryhej
më parë. Përvojat janë të ndryshme çështja
është se ka ardhur koha që të mendohet
seriozisht për këtë problem të rëndësishëm
për përmirësimin e rritjes e cilësisë së jetës
së qytetarëve. U ngrit problemi jo thjesht për
pastrimin por kur flitet për menaxhim do të
thotë që duhet të mësojmë qytetarët duke u
krijuar kushtet për të kaluar në përpunimin e
mbetjeve urbane.

Këtë e vështirëson mungesa e Strategjisë së Menaxhimit të Mbetjeve Urbane
që nuk është hartuar ende nga Ministria e
Mjedisit, për të cilën pati mjaft kritika nga
përfaqësuesit e bashkive, pasi pengon donatorët të ndërhyjnë me projekte në këtë
fushë.
Ndërsa Folësja e tretë, përfaqësuesja e
PNUD-it, në referatin me temë: “Hotspotet
dhe metodologjia për prioritizimin e tyre”,
shpjegoi se pas grumbullimit të të dhënave
për pikat e nxehta mjedisore, ku edhe Shoqata e Bashkive ka dhënë ndihmesën e vet,
sipas vlerësimit që u bë janë përcaktuar 35
hot spote më të rrezikshme përsa u takon
ndotjeve ajrore dhe ujore. Duke folur për
vlereat e projektit të zhvilluar dhe rekoman-

Një sërë pyetjesh iu bënë për përmirësimin e
pikave të nxehta mjdisore midis të cilave do
të përmendnim p.sh.
• A ka ndonjë projekt për pastrimin e
Liqenit të Shkodrës?
• Si mund të zgjidhet problemi i mbetjeve
të naftës në qytetet Fier, Ballsh, Patos
që çojnë deri në dëmtimin e plazhit të
Semanit.
Me shumë interes u ndoq referati i prezantuar nga Përfaqësuesi i REC, Qendra
Rajonale e Mjedisit, z. Eduart Cani për Investimet prioritare mjedisore – Proceset
e ndihmës për para anëtarësim në BE. Ai
shpjegoi qartë dhe saktë se si njësitë vendore mund të bashkëpunojnë me Ministrinë
e Integrimit për të përfituar nga programet
që kjo ministri mund të ofrojë për njësitë
vendore përmes strukturave të ngritura në
ministri për këtë problem.
Ministria e Integrimit ka një sektor të Instrumentave të Para Aderimit (IPA). Njësitë
Vendore mund t’i drejtohen kësaj zyre me
bazuar në projektet dhe prioritetet e bashkisë së tyre. Bashkitë mund ta përdorin si
një dritare të bashkive këtë zyrë që ka ngritur
MeI për të përfituar në fushën e projekteve
mjedisore.
Bashkitë janë të favorizuara të konkurrojnë drejtpërdrejt me projektet e tyre për
infrastrukturën në institucionet financiare
të Komisionit Evropian të BE tani që mund
të marrin hua aipas Ligjit për Huamarrjen
Vendore të miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë.
Një tjetër drejtim iu dha tematikës së
seminarit nga folësja e fundit zj. Franka Palo-

ka, me referatin “Mjedisi dhe Turizmi”, e cila
nënvizopi rëndësinë e menaxhimit të mirë të
mbetjeve urbane, për të siguruar një mjedis
më të pastër e të bukur për të zhvilluar një
turizëm të shëndetshëm e të kulturuar në
vendin tonë me natyrë të mrekullueshme.

Veprimtari të SHBSH

dimeve të dhëna edhe në nivel vendor zonja
Klodiana Marika sqaroi se këto informacione ndodhen në faqen në Internet të këtij
projekti të PNUD-it dhe dha adresën, por
gjithashtu çdo objekt i përmendur në studim
ka të drejtë dhe duhet të zotërojë një kopje
të studimit.

Në këtë seminar u bë një prezantim i
veçantë për projektin LOGIN, nga përfaqësuesja e CoPLAN, zj Floreta Pirushi. Ajo
shpjegoi se misioni i LOGIN është të promovojë zhvillimin profesional të zyrtarëve
të qeverisjes vendore dhe të stafit të tyre,
të fuqizojë kapacitetet e organizatave që
mbështesin reformën e administrimit publik
dhe decentralizimin duke lehtësuar kohën
për shkëmbimin dhe marrjen e informacionit
të dobishëm në nivel bashkiak, rajonal dhe
kombëtar në të gjitha vendet e Evropës.
Si përfundim mund të themi se seminari
për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane u vlerësua i rëndësishëm nga pjesëmarrësit madje
u sugjerua që:
• Tryeza të tilla të mos mbeten vetën në
Tiranë, por të zhvillohen në bazë rajonale
apo rrethi ku të trajtojnë probleme e informojnë specialistët përkatës me informacionin e gjerë që u përftua këtu.
• Të zhvillohen trajnime dy-tre me tematikën e trajtuar në këtë seminar po duke
u ndalur në hollësi me specialistë të
bashkive për ngritjen e kapaciteteve në
këtë fushë.

Korresp. i Redaksisë
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Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) në qeverisjen vendore
Për një Qeverisje të mirë Vendore
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Bashkitë, që të bëjnë punë të organizuar
mirë, lipset të përcaktojnë një programim afatmesëm të veprimtarive të nevojshme për sektorë të veçantë, integrim të programeve zhvilluese të tyre dhe të sigurojnë harmonizim të
mjeteve financiare të nevojshme për realizimin
e tyre.
Në lidhje me sa më sipër është miratuar
ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ku janë përcaktuar edhe detyrimet
e rregullat për hartimin e programit buxhetor
afatmesëm (trevjeçar) - PBA.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me
mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel, me
synim intensifikimin e punës për hartimin e
PBA-së, dhe unifikimin e sqarimin e detajeve
të nevojshme gjatë hartimit të PBA-së, bazuar
në faktin që është hera e parë që po praktihohet një procedurë e tillë, gjatë muajit prill organizoi tre seminare zonale me drejtues të financave të bashkive, ku u diskutua në mënyrë të
kualifikuar puna që duhet bërë në bashki për
hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm.
Cilat mund të konsiderohen disa nga kërkesat bazë të PBA-së, për punën e bashkive
1. PBA të shërbejë si dokument bazë
ku të përmblidhen dhe të integrohen
programet e ndryshme që harton dhe
miraton bashkia dhe mbi këtë bazë të
pasqyrohen treguesit kryesorë financiarë për të ardhurat dhe shpenzimet,
si mjete të domosdoshëm mbështetës
për plotësimin e tyre.
2. Hartimi i PBA-së të sigurojë respektim
të parimeve bazë të punës për buxhetin
në përgjithësi ku përmendim:


Transparenca, si parim bazë duhet të
sigurohet sidomos në lidhje me: funksionet, mënyrën e organizimit, veprimtaritë, rolet dhe përgjegjësitë e përgjith-

shme ashtu edhe me produktet për
objektivat dhe qëllimet e politikës, si
kërkesa për informimin e publikut dhe
për pjesëmarrje të komunitetit në vendimmarrje.


Disiplina fiskale,



Shpërndarja e burimeve, në përputhje
me objektivat strategjikë



Përdorimi ekonomik, efiçent dhe efektiv
i burimeve publike;



Përgjegjësi të qarta për menaxhimin
operacional;



Respektimi me rreptësi i tërësisë së
procesit.

3. PBA, që të jetë sa më i kuptueshëm
për komunitetin në tërësi dhe për vetë
këshilltarët. Kjo lidhet me plotësimin e
detyrimeve sipas ligjit për respektimin e
klasifikimit buxhetor ku përfshihen:
a)

klasifikimi administrativ, b)klasifikimi
ekonomik, c) klasifikimi funksional, ç)
klasifikimi sipas programeve dhe d)
klasifikimi sipas burimeve të financimit.

4. Nga bashkia PBA-ja hartohet në kushtet kur Kuvendi, me propozim të Këshillit
të Ministrave ka miratuar:- fondet buxhetore vjetore për nj.q.v, - transfertat e
pakushtëzuara për nj.q.v si dhe - fondet speciale. Ndërkohë Ministri i Financave ka hartuar dhe miratuar sistemin
e rregullave, standarde dhe procedurat e nevojshme. Ai nxjerr udhëzime
në muajin shkurt (udhëzimi 20/1, datë
26.2.2009) ku ka përcaktuar: Transfertat e pakushtëzuara për nj.q.v, procedurat për përgatitjen e programit buxhetor
afatmesëm dhe atë vjetor, rregulla për
ndarje apo delegim funksionesh si dhe
mënyrën e llogaritjes së transfertave të
kushtëzuara dhe të pakushtëzuara.

5. Bashkive u sugjerohet të ngrenë Grupin
për Strategji Buxhet dhe Integrim,
(GSBI) me përbërje: - Kryetari i Bashkisë, - Zëvendëskryetari/ët, - Drejtuesit
e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve
(DEMP). GSBI është përgjegjëse për
menaxhimin, garantimin e cilësisë dhe
monitorimin e zbatimit të SPI brenda
njësive përkatëse. GSBI krijon Ekipet
e Menaxhimit të Programit (EMP) për
secilin program shpenzimesh të nj.q.v.
EMP përbëhet nga: - Përfaqësues (Drejtorët apo edhe të tjerë) nga çdo Drejtori
me interes në menaxhimin e programit.
Kjo bën të mundur përfshirjen e gjerë të
administratës në hartimin e PBA.
Organizimi i këtyre strukturave është
shumë i rëndësishëm dhe jo thjesht formal pasi ato, shërbejnë për të menaxhuar projektet si dhe të arrijnë në përfundime të kualifikuara për pasqyrimin
në PBA të objektivave të programeve
të veçanta dhe përcaktimin e mjeteve
financiare të nevojshme për plotësimin
e tyre.
Nëpunësi autorizues që në bashki
është vetë kryetari i bashkisë, përgatit
dhe dorëzon në Ministri të Financave:
- kërkesat për programin buxhetor
afatmesëm si dhe - kërkesat shtesë,
në përputhje me kërkesat dhe afatet

e parashikuara në udhëzimin e ministrisë.

Për një Qeverisje të mirë Vendore

Mbi këtë bazë, këshilli vendor miraton: - të ardhurat dhe fondet buxhetore
për nj.q.v.
- fondet speciale të tyre
si dhe - huamarrjen, për investimeve.
Për këtë qellim bashkia zbaton rregullat, standardet e procedurat e përcaktuara si më lart, ndërkohë ka autoritetin
e mjaftueshëm të vendosë rregulla e
standarde të nivelit vendor. Është detyrë e kryetarit të bashkisë t’i propozojë
këshillit drejtimet kryesore të politikës
së bashkisë si dhe projektbuxhetin vjetor dhe atë afatmesëm.

6. Nga ana e bashkive, për përgatitjen e
PBA-së, hartohet kalendari i cili miratohet nga Kryetari i GSBI-së së bashkisë. Kalendari ndërtohet në mënyrë
që DEMP të paraqesin kërkesat buxhetore dhe kërkesat shtesë, brenda
datës 15 Maj 2009, të cilat vlerësohen
dhe miratohen nga GSBI e bashkisë,
nëpunësi autorizues i bashkisë paraqet
pranë këshillit dokumentin e PBA-së,
2010-2012, brenda datës 15.6.2009,
ndërkohë, brenda datës 1 qershor, çdo
nj.q.v duhet të dërgojë në Ministrinë e
Financave, Formularin Nr.1 dhe formularin Nr.2. të përcaktuar në udhëzimin e
Ministrit të Financave.
7. Brenda datës 10 korrik, Ministri i Financave nxjerr udhëzimin plotësues
për përgatitjen e buxhetit, mbi bazën e
dokumentit të programit buxhetor afatmesëm dhe tavanet përfundimtare të
shpenzimeve të miratuara në qershor
nga Këshilli i Ministrave. Më pas Këshilli
i Ministrave miraton projektbuxhetin
vjetor dhe PBA-në, të rishikuar më 25
tetor. Nëpunësi i parë autorizues brenda 10 ditëve, njofton çdo nj.q.v. dhe
çdo njësi të fondeve speciale të q.v për:
- transfertat dhe madhësinë e taksave
kombëtare, të ndara në projektbuxhet.
8. Nëpunësit autorizues të nj.q.v. dhe të
njësive të fondeve speciale të tyre i
paraqesin në nëntor, këshillit përkatës:
projektin e buxhetit për vitin buxhetor
pasardhës, dhe PBA e rishikuar. Këshilli, brenda datës 31 dhjetor, miraton:
buxhetin vendor vjetor dhe PBA e rishikuar. Buxheti publikohet në Buletinin
e Njoftimeve Publike, 15 ditë pas miratimit nga këshilli.
Zyher Beci
Specialist për pushtetin vendor.
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Zgjedhjet për në Parlamentin Evropian
2 deri 9 Qershor 2009

Manifest për Qeverinë Vendore dhe Rajonale
Hartuar nga Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane Mars 2009
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian shënojnë pikëtakimin demokratik të rëndësishëm
ndërmjet Evropës dhe qytetarëve të saj.
Duke pasur parasysh krizën ekonomike aktuale dhe ndikimet e saj, si dhe nevojën e ngutshme për të vepruar bashkarisht në çështjen
e ndryshimit të klimës, Parlamenti i ri që do
të zgjidhet do të përballet me sfida jo të zakonshme dhe do të mbajë një përgjegjësi serioze për ruajtjen e të ardhmes së 500 milion
qytetarëve të BE-së.
Në një kohë të tillë, ne dëshirojmë që të
përcjellim nje mesazh të qartë për atë Evropë
që duam të kemi:
Një Evropë të fortë dhe të bashkuar, ekonomikisht dhe politikisht, e cila njeh dhe pranon rolin kyç të qeverive vendore dhe rajonale.
Për këtë qëllim, Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane ka mbështetur ratifikimin e
Marrëveshjes së Lisbonës. Por përveç çështjes
së Marrëveshjes, ne presim që institucionet
Evropiane – veçanërisht, Komisioni dhe Parlamenti – të luajnë plotësisht dhe aktivisht rolin
e tyre në përballjen e sfidave që hasim, me një
frymë partneriteti me të gjithë nivelet e qeverisjes.
Një Evropë që nuk pranon të braktisë vetveten dhe që nuk pranon proteksionizmin.
Duke marrë parasysh thellësinë dhe kohështrirjen e krizës, këto mund të jenë tundime të
vërteta… por që është thelbësore që të mos
pranohen dhe që të kapërcehen, për arsye
se po të dorëzohemi para tyre do të shkaktonim – në afatmesëm dhe afatgjatë – dëme
ekonomike dhe sociale shumë më të rënda.
Njëzet vjet pas rënies së Murit të Berlinit, Evropa duhet të mos pranojë ngritjen e barrierave

të reja në kontinentin tonë, apo ndaj fqinjëve të
BE-së dhe atyre përtej.
Një Evropë tolerante dhe respekti, e hapur
dhe e përgjegjshme ndaj botës.
Ne duhet të kundërshtojmë, edhe më energjikisht, të gjitha format e ksenofobisë dhe
nacionalizmit jotolerant. Kjo është një detyrë
themelore e të gjitha organeve demokratike të
Evropës, nga Parlamenti Evropian e deri tek
bashkitë vendore.
Rreziku real i mostolerancës në rritje, në këtë
kohë, e bën edhe më të rëndësishme për
Evropën që të zhvillojë programe, të nxisë
shkëmbimet qytetare, dhe në veçanti të përfshijë të rinjtë.
Për më tepër, Evropa duhet të luajë plotësisht
rolin e saj në trajtimin e sfidave dhe konflikteve
globale – të nxisë paqen dhe të zgjidhë konfliktet, të trajtojë varfërinë dhe të zbatojë Qëllimet për Zhvillim të Mijëvjeçarit.
Një Evropë me dimension të fortë social
Kriza aktuale ka nënvizuar sërish nevojën për të
drejtëpeshuar funskionimin e forcave të tregut
me një kuadër energjik dhe të shëndetshëm
solidariteti dhe mbrojtjeje sociale. Ndërsa, secili vend brenda BE-së ka mjetet vetjake për
sigurimin e mirëqenies sociale dhe shërbimeve
sociale, modeli Evropian i shoqërisë duhet të
vazhdojë të sigurojë mbështetje për ata që
humbasin nga kjo krizë ose që vuajnë përjashtimin dhe diskriminimin.
Dhe autoritetet lokale dhe rajonale Evropiane
janë dhe duhet të vazhdojne të jenë në zemër
të këtij rrjeti kontinental të mbrojtjes sociale.
Një Evropë që i qendron pranë rrënjëve të
saj lokale dhe rajonale dhe përfaqësuesve

të saj lokalë dhe rajonalë.
Në kohë trazirash ekonomike, qytetarët i drejtohen veçanërisht qeverive të tyre lokale dhe
rajonale për strehë dhe mbështetje. Prandaj,
ne gjykojmë dhe presim që Parlamenti Evropian – i cili ka qenë gjithmonë aleati ynë – të
marrë në kosideratë gjatë gjithë mandatit të tij
të ri shqetësimet dhe prioritetet e autoriteteve
Evropiane lokale dhe rajonale.
Në këtë frymë bashkëpunimi dhe partneriteti shumënivelësh, ne ftojmë partitë politike
Evropiane që të marrin parasysh pikat e mëposhtëme.
KRIZA EKONOMIKE
1. Qeveritë lokale dhe rajonale përballen
me një presion gjithnjë e në rritje në kohë
krizash ekonomike – më shumë kërkesë
për shërbime dhe ndihmë, më shumë presion mbi financat. Në të njëjtën kohë, ato
janë në pozicionin më të përshtatshëm për
të kryer zbatimin e verprimeve për të rigjallëruar ose mbrojtur ekonomitë lokale. Ne
kërkojmë që roli ynë, dhe kapaciteti për të
vepruar të merren plotësisht ne konsideratë në hartimin dhe zbatimin e politikave
për trajtimin dhe shqyrtimin e krizave. Në
fund të fundit, qeveritë lokale dhe rajonale,
tashmë janë përgjegjëse për pjesën më
të madhe të shpenzimeve për prokurime
publike dhe gëzojnë pozitën më të përshtatshme që të reagojnë menjëherë për
shpërndarjen e programeve të stimujve
ekonomikë.
2. Për të luajtur plotësisht rolin tonë, nevojitet
që ne të kemi qasje në burimet financiare
të nevojshme si në nivel kombëtar ashtu
edhe në atë evropian, si dhe krahas një
përqasjeje më elastike në lidhje me Fondet
Strukturore dhe programeve të tjera Evropiane.
 Ne kërkojmë që Parlamenti të japë
mbështetjen e tij, në nivel Evropian,
për të na mundësuar që të luajmë
plotësisht rolin tonë gjatë krizës
ekonomike si në ruajtjen e qytetareve

tanë dhe për të ndihmuar në stimulimin e ekonomive tona në nivel lokal
dhe rajonal.
NDRYSHIMET KLIMATERIKE, ENERGJIA
DHE TRANSPORTI
3. Bota sot përballet me një nga sfidat më të
mëdha në vitin 2009 – a mund të arrijmë
një marrëveshje globale në Kopenhagën,
në dhjetor, të një shkalle të mjaftueshme,
me një zotim për mbështetje universal, për
të ruajtur tokën nga pasojat më të rënda
dhe për të ndihmuar të prekurit prej këtyre
pasojave? Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë që të luajë një rol udhëheqës, me
mbështetjen e të gjitha niveleve të qeverisë. Qeveritë lokale dhe rajonale në mbarë
Evropën – dhe në barë botën – kanë qenë
në ballët e çështjes të ndryshimit të klimës,
duke përfshirë dhe strategjitë për adoptim.
 Ne duam që marrëveshja e re
ndërkombëtare post-Kioto që të
njohë dhe pranojë rolin tonë si partnerë kyç dhe kërkojmë që Parlamenti
të na mbështesë në këtë çështje.
4. Vendimet dhe politikat tona mbi përdorimin
e energjisë dhe transportit janë gjithashtu
themelore për çështjen e mbrojtjes së
klimës dhe adoptimit, si dhe sa i përket
sigurisë për qytetarët tanë. Qeveritë lokale
dhe rajonale luajnë pjesë aktive në kontributin për përmbushjen objektivave të BE-së
në reduktimin e lëshimeve të dioksidit të
karbonit CO2 duke përmirësuar efikasitetin
në përdorimin e energjisë, dhe duke rritur
pjesën e energjisë së rinovueshme dhe
gjithashtu ato [qeveritë] luajnë pjesë aktive
në nisma të tilla si Konventa e Kryebashkiakeve. Po kështu, në fushën e planifikimit
dhe politikave të transportit – atë private
dhe publik – qeveritë lokale dhe rajonale
kanë një rol kyç.
 Ne kërkojmë që Parlamenti të
mbështesë rolin tonë si partnerë në
çështjet e energjisë dhe transportit,
p.sh., në trajtimin e legjislacionit për-
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katës për energjinë, lëvizjen urbane
dhe të ardhmen e politikës Evropiane të transportit.
KOHEZIONI TERRITORIAL
5. Një prej sfidave të mëdha për BE-në dhe
për Parlamentin, do të jetë strategjia e buxhetit të BE-së pas vitit 2013, i cili duhet
të jetë i përshtatshëm për të përmbushur
sfidat e reja të kontinentit tonë. Ne kemi
besimin e palëkundur se shumë prej këtyre sfidave kanë një ndikim të madh në
nivelin lokal dhe rajonal, dhe se qeveritë
lokale dhe rajonale janë në pozitën më të
përshtatshme për të zbatuar shumë masa
thelbësore.
 Ne kërkojmë që Parlamenti të marrë
plotësisht në konsideratë dimensionin territorial (rajonal dhe lokal) në
të gjitha diskutimet e buxhetit.
6. Në veçanti, ne kërkojmë mbështetje për të
bëre të siguritë që politika e kohezionit në
të ardhmen të mos “ ri shtetëzohet” – ne
mbështesim një politike të ardhshme kohezioni, e cila të jetë e bazuar në territorialitet dhe që e cila të mbulojë të gjitha
rajonet e BE-së ndërkohë që vazhdon t’i
japë përparësi nevojave të atyre rajoneve
që hasin vështirësi më të mëdha zhvillimi.
7. Gjithashtu, ne kërkojmë mbështetjen e
Parlamentit për të bërë të sigurt që politikat e BE-së për zhvillimin urban dhe rural
të bëhen më të integruara si në lidhje me
politikë-bërjen ashtu dhe me financat më
së fundi në procesin e miratimit të kuadrit
financiar të radhës të BE-së.
8. Ne besojmë se koncepti i kohezionit territorial tani kuptohet më mirë, që në thelb
do të thotë se pothuajse të gjitha politikat
nevojitet që të integrohen dhe zbatohen në
nivel territorial duke mbajtur parasysh trajtimin e pabarazisë brenda dhe ndërmjet
rajoneve, qyteteve dhe fshatrave.

 Ne kërkojmë që Parlamenti të japë
mbështetje të plotë për politikat
ambicioze, të drejtpeshuara, të integruara dhe me burimet e duhura për
kohezionin territorial në të cilin qeveritë lokale dhe rajonale janë partnerë kyç.
SHERBIMET LOKALE DHE RAJONALE TE
INTERESIT TE PERGJITHSHEM (SHIP-te –
SGIs)
9. Çështja e shërbimeve publike (SGIs) qëndron në krye të listës së prioriteteve tona
dhe ne kemi punuar dhe i kemi ofruar idetë
tona raportuesve dhe komiteteve të Parlamentit të cilët i kanë përfshirë në punën e
tyre propozimet tona. CEMR-e, se fundi
ka adoptuar Kartën Evropiane të Shërbimeve Rajonale dhe Lokale të Interesit të
Përgjithshëm, për të cilën në kërkojmë që
Parlamenti ta marrë në konsideratë dhe ta
mbështesë.
10. Në veçanti, ne besojmë se në vitet e fundit,
balanca ndërmjet rregullave të brendshme
të tregut dhe parimit të vetëqeverisjes
lokale dhe rajonale nuk është drejtpeshuar
siç duhet në këtë fushë.
 Ne kërkojmë që Parlamenti të punojë
për ndryshimin e legjislacionit aktual
për çështjet e mësipërme duke përfshirë:
o Të përjashtojë nga sistemi i tregut të
brendshëm, shërbimet lokale jo-tregtare, veçanërisht, ato që kanë qëllime
sociale, arsimore, mjedisore ose kulturore
o Të mbrojë të drejtën e qeverive lokale
për të krijuar dhe të caktojnë në mënyrë
të drejtpërdrejtë shërbime për kompanitë [brenda] bashkiake, ose për një tjetër
autoritet lokal ose për një organ publik
jo-fitimprurës.
o Të përkufizojë konceptin “në-shtëpi”
për të gjitha shërbimet publike në të
njëjtën mënyrë që është aplikuar prej
Parlamentit për shërbimet e transportit
publik të pasagjerëve.

BARAZIA GJINORE
11. CEMR-e së fundi shënoi 25 vjetorin e
aksionit për barazinë e grave dhe jemi të
lumtur që Karta Evropiane për Barazinë
e Grave dhe Burrave në Jetën Lokale ka
gjeneruar një mbështetje të madhe; ne pohojmë këtu mbështetjen e Komisioni dhe
të Parlamentit (përmes Komitetit të Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Grave).
 Ne kërkojmë që Parlamenti të vazhdojë mbështetjen e tij të fuqishme
për barazinë gjinore dhe që të ruajë
fokusin e fuqishëm në dimensionin
lokal dhe rajonal.
BINJAKËZIMI DHE QYTETARIA EVROPIANE
12. Ky vit (2009) shënon 20-vjetorin e vendimit të Parlamentit Evropian për krijimin
e programit Evropian për mbështetjen e
binjakëzimit të qyteteve – një mbështetje
e vyer që aktualisht sigurohet përmes
programit Evropa për Qytetarët. Ne konsiderojmë që Evropa ka nevojë, më shumë
se kurrë, mbështetjen dhe mirëkuptimin e
qytetarëve të saj dhe se binjakëzimi dhe
aksione të tilla janë jetike.
 Ne kërkojmë mbështetjen e Parlamentit për binjakëzimin dhe qytetari
evropiane aktive, me një fleksibilitet
dhe sinergji më të madhe ndërmjet
programeve të ndryshme, dhe përfshirjen e një game më të gjerë popujsh dhe vendesh.
BASHKEPUNIMI I DECENTRALIZUAR
13.Qeveritë lokale, për shumë vjet, kanë dhënë
një kontribut të rëndësishëm por shpesh të
nënvlerësuar për zhvillimin ndërkombëtar
dhe në përmbushjen e Qëllimeve për Zhvillim të Mijëvjeçarit nëpërmjet partneriteteve
dhe binjakëzimeve veri-jug në shumë fusha
të jetës (mjedis, qeverisje, zhvillim ekonomik…).
14.Parlamenti aktual ka luajtur një rol shumë
pozitiv në njohjen e këtij kontributi, përf-

shirë këtu edhe krijimin e programit të
fondeve aktorët jo-shtetëror dhe autoritetet vendore. Shoqatat e qeverive lokale
dhe rajonale janë bashkuar në nivel Evropian në një platforme të re, në mënyrë që
të bashkërendojnë veprimet tona dhe për
të punuar më mirë me institucionet e BEsë, duke përfshirë dhe Parlamentin.
 Ne kërkojmë që Parlamenti të ruajë
fokusin në bashkëpunimin e decentralizuar dhe në Qëllimet për Zhvillim
të Mijëvjeçarit, të kërkojë për mjete
për të rritur kontributin lokal dhe rajonal dhe të hapë dialogun me Platformën tonë të qeverive lokale dhe
rajonale për zhvillim.
EVROPA JUGLINDORE DHE FQINJET E
TJERE TE BE-se
15. Një nga detyrat tona të përbashkëta Evropiane është që të konsolidojë paqen dhe
stabilitetin në Ballkanin perëndimor pas
luftërave të tmerrshme të viteve ’90-të në
rajon. Kjo kërkon zhvillimin e qeverisjes
efektive dhe institucioneve demokratike
në të gjitha nivelet, të cilat mundësojnë
zhvillimin e mbarë dhe të qëndrueshëm
të të gjithë vendeve dhe territoreve të rajonit.
16. Ne kemi bindjen se anëtarësimi eventual
në BE për të gjithë në Ballkanin perëndimor është rezultati më i mirë sapo të jenë
përmbushur kushtet e nevojshme.
17. Për vendet e tjera fqinje të BE-së, në
lindje dhe jug, po ashtu, ne tërheqim vëmendjen për rolin kyç të qeverive lokale
dhe rajonale, dhe nevojën për programet
e BE-së që të mbështesë binjakëzime
dhe partneritete të tilla.
 Ne i kërkojmë Parlamentit që të
mbështesë nismat dhe programet
e partneritetit që synojnë forcimin e
qeverisë lokale dhe rajonale në Ballkanin perëndimor .
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 Dhe të nxisë programe efektive të
një karakteri të ngjashëm ndërmjet
autoriteteve lokale dhe rajonale të
BE-së dhe vendeve të tjera fqinje.

•

përfshirje, konsultim dhe mbrojtje më të
madhe të autoriteteve lokale dhe rajonale
nëpërmjet Protokollit të subsidaritetit dhe
proporcionalitetit ,

MARREVESHJET EVROPIANE
18. Për shumë vite, ne kemi ushtruar presion
për përfshirjen në Marrëveshjet Evropiane të një vendi të përshtatshëm për, dhe
njohjen e qeverise lokale dhe rajonale në
qeverisjen e Evropës. Prandaj, ne kemi
mbështetur projekt Traktatin Kushtetues
dhe Traktatin e Lisbonës për të siguruar;

•

njohje të plotë të konceptit dhe objektivit
të kohezionit territorial, i.e. rolit të autoriteteve lokale dhe rajonale në integrimin
e politikave Evropiane dhe kombëtare në
zonat e tyre.

•

njohje të drejtpërdrejtë të vetëqeverisjes
lokale dhe rajonale,

•

zgjerimin e parimit të subsidaritetit që të
përfshijë qeverinë lokale dhe rajonale,

 Ne presim nga Parlamenti që të bëjë
të sigurt, për pjesën e tij, që këto pika
të realizohen në fillim (duke marrë si
të mirëqenë se Traktati i Lisbonës do
të hyjë në fuqi, ashtu siç shpresojmë)
dhe më pas të zbatohen efektivisht
prej të gjitha institucioneve të BEsë.

LOGIN www.logincee.org
Informacion i shpejtë
dhe i thjeshtë për Qeverisjen Vendore
LOGIN është rrjeti informativ i qeverisjes vendore i krijuar për të nxitur dhe promovuar zhvillimin profesional
të zyrtarëve të qeverisjes vendore dhe stafit të tyre. U themelua nga OSI, USAID, Banka Botërore, PNUD dhe
Këshilli i Evropës dhe zbatohet njëkohësisht në 15 shtete të Botës.
Misioni i LOGIN është të promovojë zhvillimin profesional të zyrtarëve të qeverisjes vendore dhe të stafit të
tyre, të fuqizojë kapacitetet e organizatave që mbështesin reformën e administrimit publik dhe decentralizimin
duke lehtësuar kohën për shkëmbimin dhe marrjen e informacionit të dobishëm në nivel bashkiak, rajonal dhe
kombëtar në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore dhe vendet e Bashkimit Sovjetik.
Prej gati 8 mujash Co-Plan, Shoqata e Bashkive dhe Universiteti Polis i janë bashkangjitur kësaj iniciative
duke shtuar në platformën e LOGIN informacione, të cilat i vijnë në ndihmë njësive vendore të Shqipërisë. Gjithashtu, është mundësuar ngritja e bazës së të dhënave elektronike LOGIN në website-t përkatëse:
• www.aam-al.com
• www.co-plan.org
• www.universitetipolis.edu.al
Çfarë mund të gjeni në bazën e të dhënave të LOGIN?
•
•
•
•
•

Ligje, projekt-ligje, dokumenta ligjore,
Manuale, raporte, analiza, udhëzime
Prezantime, Trajnime,
Rekomandime, Botime,
Strategji, etj…

Barazi Gjinore në Qeverisje

Seminar me personat e kontaktit për barazinë gjinore në bashki

Bazuar në detyrimet e Ligjit për Masa kundër
Dhunës në Familje, njësitë e qeverisjes vendore kanë për detyrë instalimin e një linje
telefonike 24-orësh, e cila më pas krijon
lidhje me njësitë lokale, policinë, urgjencat
mjekësore dhe OJF-të duke vendosur në
këtë mënyrë edhe koordinimin mes tyre.

Gjithashtu Bashkitë duhet të angazhohen në krijimin e strukturave të shërbimit social për dhunën në familje. Ato duhet të:
1. ngrenë qendra sociale dhe rehabilitimi
për viktimat dhe dhunuesit;
2. bëjnë referim, orientim, shoqërim, transportim të viktimave për në shërbimet e
tjera;
3. lëshojnë viktimës e gjykatës dokumente
shkresore;
4. paraqesin kërkesën në gjykatë për UM
për të mitur dhe për UMM;
5. marrin pjesë në gjykim për lëshimin e UM
për të mitur;
6. sigurojnë zbatimin e vendimeve gjyqësore.

Projekte për Pushtetin Vendor

Në kuadrin e bashkëpunimit midis Shoqatës
së Bashkive të Shqipërisë, Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të
Barabarta dhe projektit „Barazi Gjinore në
Qeverisje“ u zhvillua një seminar dyditor me
personat e kontaktit për barazinë gjinore në
bashki.
Pjesëmarrëse prej rreth 40 bashkive
ndoqën këtë seminar të zhvilluar në Hotel
Chaetoue Linza në Tiranë. Përfaqësues të
MPCSSHB, SHBSH dhe organizatave të
tjera të vendit e të huaja që punojnë në fushën e barazisë gjinore dhe qeverisjes vendore
morën pjesë në seminarin e zhvilluar këndshëm emocionalisht dhe shumë profesional
nga stafi i projektit EiG, menaxhuar nga zj.
Dolly Wittberger.
Gjatë dy ditëve të seminarit, punonjëset e bashkive, të caktuara për problemet e
barazisë gjinore në Bashki, morën informacion për detyrat që duhet të ndjekë një pikë
kontakti e barazisë gjinore në bashki. Ato
u njohën prej ekspertëve me Legjislacionin
që çoi në krijimin e kësaj strukture, të cilin
duhet ta zbatojnë për të realizuar integrimin
gjinor në qeverisjen vendore.
Ligji për Barazi Gjinore në Shoqëri i
miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë në korrik 2008 dhe Ligji për Masa kundër Dhunës në Familje, miratuar në dhjetor 2006,
u shtjelluan gjerësisht pasi të dy ngarkojnë
njësitë vendore me detyrime konkrete për tu
zbatuar.

Ligji për Barazi Gjinore në Shoqëri në nenin
14 ngarkon Njësitë e Qeverisjes Vendore:
1. Organet e qeverisjes vendore bashkëpunojnë me organet e qeverisjes
qendrore për zbatimin e legjislacionit
dhe politikave shtetërore për barazinë
gjinore.
2. Organet e qeverisjes vendore bashkëpunojnë ngushtë me organizatat jofitimprurëse për arritjen e barazisë gjinore
në fusha të ndryshme, në territorin që
mbulojnë.
3. Organet e qeverisjes vendore kryejnë
ndarjen dhe përpunimin e statistikave
vendore të ndara sipas gjinisë.
4. Organet e qeverisjes vendore emërojnë
një ose disa nëpunës vendorë që merren me çështje të barazisë gjinore pranë
tyre.
Një tjetër dokument i rëndësishëm i trajtuar
gjerësisht në këtë seminar është Strategjia
Kombëtare për Barazinë Gjinore. Duke u
miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë, ajo
përbën detyrim për zbatim prej tërë institucioneve publike shqiptare. Tetë objektivat
e kësaj strategjie dhe Plani konkret i Veprimeve që e shoqëron nuk njihen fare nga
qeverisja vendore. Është e domosdoshme
që pikat e kontaktit për barazinë gjinore në
bashki, pasi u njohën me të, të nxisin drejtuesit e bashkive të rishikojnë planet e tyre të
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zhvillimit si edhe buxhetet për të ndërmarrë
aksione konkrete për të realizuar objektivat
e kësaj strategjie. Duhet bërë e qartë se kjo
nuk është thjesht një strategji për gruan por
për përmirësimin e jetës së gjithë komunitetit
dhe demokratizimin e shoqërisë në tërësi.
E veçantë e këtij seminari ishte se PFGJ
(pikat fokale gjinore) të grupuara në nivel
qarku përgatitën detyrë konkrete në seminar duke zgjedhur një objektiv të strategjisë,
duke shpjeguar gjendjen konkrete aktuale
dhe përcaktuar 3 veprimtari për të zbatuar
këtë objektiv në bashkitë përkatëse si dhe
aktorët me të cilët do të bashkëpunojnë
për të realizuar këto veprimtari. Prezantimi i
detyrave u krye në sesionin plenar nga përfaqësueset e përzgjedhura nga çdo grup
pune qarku.
Të gjitha raportueset treguan se ishin
qartësuar mirë për detyrën e marrë përsipër
duke shpjeguar me kujdes e kompetencë
objektivin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore që kishin përcaktuar si grup
pune. Siguria e serioziteti i Teuta Islamit nga
bashkia e Tepelenës e përzgjedhur nga grupi i Qarkut Gjirokastër, kompetenca e profesionalizmi i PFGJ, Alma Agalliu, të grupit
të Qarkut të Fierit, elokuenca dhe rrjedhshmëria e Fatime Plakut, nga Ura Vajgurore
përzgjedhur nga qarku i Beratit, qartësia
dhe modestia e Fitnete Krosit nga bashkia
e Klosit që përfaqësoi qarkun e Peshko-

pisë dhe të Kukësit, thjeshtësia dhe argumentimi i saktë i Yllka Ndrecës, nga Lezha
që përfaqësoi qarkun e Lezhës dëshmuan
impaktin mjaft pozitiv për arritjet e seminarit
dyditor organizuar nga projekti EiG.

Ky seminar me impakt pozitiv si një hap i
parë për integrimin gjinor në qeverisjen vendore shtron një objektiv të ri edhe në punën e shoqatës të bashkive. Është detyra e
SHBSH-së të qartësojë këto detyrime para
anëtarëve të vet dhe të mendojë programe
të ardhshme për të përmirësuar punën.
Këto programe mund të realizohen përmes
projekteve të përbashkëta që mund të realizojmë me aktorët e tjerë të interesuar në
këtë fushë ku patjetër MPÇSSHB dhe Ministra e Brendshme janë parësorë, por edhe
organizatat që punojnë për të drejtat e gruas
e barazisë gjinore e organizmat ndërkombëtare apo Ambasadat e huaja që punojnë
për barazinë gjinore.
Korresp. i redaksisë

Çmimi “Ylli Ndërkombëtar i Lidershipit në Cilësi”, kategoria Gold
Vlerësohet Bashkia e Vlorës

Bashkia e Vlorës u përzgjodh si rezultat i performancës që ajo ka prezantuar në njohjen
e angazhimit drejt cilësisë dhe drejtimit në
marrëdhëniet me publikun, menaxhimin e
territorit urban, administrimin e të ardhurave
nga taksat dhe tarifat vendore, vlerësim i
bërë nga partnerë ndërkombëtarë të saj,
sondazheve përmes internetit me kompani ndërkombëtare, bankave që operojnë
në Vlorë dhe në vend, trupit diplomatik të
akredituar në Shqipëri dhe ambasadave të
huaja në Tiranë, vlerësim i transparencës së
komunikimit me publikun në komunikimin e
drejtpërdrejtë apo përmes faqes zyrtare të
internetit, etj.

të Parisit në më shumë se 26 publikime në
anglisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht dhe
portugalisht. Në këtë mënyrë simboli i BID
të cilësisë është prezantuar në më shumë
se 178 vende të botës dhe është afirmuar
për implementimin e një procesi integral të
cilësisë në mbështetje të 100 kritereve të
cilësisë QC100. Kompani publike dhe private nga 74 vende të botës u vlerësuan me
çmimin “International Star for Leadership in
Quality”.

Përvojë nga Bashkitë

Në 23 Mars, në kryeqytetin francez, Paris,
u zhvillua edicioni i 13-të i çmimeve “Ylli i
Cilësisë”, një ngjarje me rëndësi të madhe
në promovimin e vlerave dhe kulturës së
cilësisë së drejtimit për biznesin në mbarë
botën, i zhvilluar më parë në qytetet kryesore
të botës si Londër, Nju Jork, Berlin, Gjenevë,
Frankfurt, Moskë, Madrid.

Konventa e parë e çmimeve Ylli i Cilësisë
është mbajtur në Evropë në vitin 1975.
Ky vlerësim prestigjioz vjen vetëm pak muaj
pas klasifikimit të qytetit të Vlorës nga anketa
“Doing business 2008” e Bankës Botërore
në pozicionet më të larta të renditjes si qyteti
ku mund të bësh më mirë biznes, vlerësuar
për nga niveli i ulët i shkallës së burokracisë
dhe politikat e favorshme fiskale në ndihmë
të zhvillimit të biznesit.

Bashkia Vlorë u zgjodh nëpërmjet një sistemi
të votave, sondazheve dhe rekomandimeve.
Kompanitë e vlerësuara me këtë çmim në
vitet e mëparshme kanë pasur privilegjin e
votimit për kompanitë që njohin apo me të
cilat ato kanë marrëdhënie të biznesit. Në
rastin e Bashkisë Vlorë, kërkesat kanë ardhur nga institucione të ngjashme publike
nga vende të ndryshme të botës, me të cilat
Bashkia Vlorë ka pasur marrëdhënie bashkëpunimi, kontakte për shkëmbim eksperiencash apo trajtim të problemeve që lidhen
me qeverisjen vendore në takime ndërkombëtare.
Prezantimi i çmimeve “International Star for
Leadership in Quality”, Paris 2009, u organizua nga B.I.D (Business Initiative Directions),
më 23 Mars 2009, në Sallonin Concorde
të Pallatit të Kongreseve të Parisit, Francë.
Evenimenti u drejtua nga z. Jose E. Prieto,
President i B.I.D dhe CEO, me pjesëmarrjen
e personaliteteve nga bota e biznesit dhe
trupi diplomatik.
Sponsori kryesor i Konventës së Cilësisë
në Paris ishte ImarPress, i cili mbuloi me
informacione dhe prezantime të çmimeve

Vlerësime shumë pozitive në këtë drejtim
Bashkia e Vlorës ka marrë dhe nga revista
e mirënjohur ekonomike “The economist”,
si dhe në prezantimet e saj në panairet
ndërkombëtare të turizmit në Londër dhe
Berlin.
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Nga Fjala e Kryetarit të Bashkisë së Vlorës, z. Shpëtim Gjika
në ceremoninë e dhënies së Çmimit Ndërkombëtar Ylli i Cilësisë

Është kënaqësi e madhe për mua, për kompaninë që përfaqësoj, për bashkëqytetarët e mi, që jam
përzgjedhur prej B.I.D për Çmimin Ndërkombëtar Ylli i Cilësisë.
Qyteti i Vlorës me 150 mijë banorë shtrihet në brigjet e Mesdheut dhe laget nga 2 detet, Adriatik dhe Jon,
dhe si i tillë ka resurse të mëdha gjeografike dhe turistike, edhe pse ende jo të evidentuara plotësisht nga
operatorë dhe kompani të huaja të biznesit të turizmit.
Pas Tiranës, kryeqyteti i Shqipërisë, Vlora është qyteti i dytë më i rëndësishëm i vendit, jo për nga madhësia dhe vendi që zë në historinë tonë, por për nga potencialet dhe ritmet e vrullshme të zhvillimit të
ekonomisë dhe jetës sociale në tërësi.
Më lejoni t’ju them se pikërisht, si rezultat i
kësaj performance që ju keni evidentuar tek
Bashkia e Vlorës, vlerësuar kjo edhe nga
një sërë anketash dhe institucionesh të tjera
ndërkomëtare, ku mund të përmend revistën
“The Economist”, panairet ndërkombëtare
të turizmit në Londër dhe Berlin, anketën e
Bankës Botërore “Doing Business 2008”,
Vlora nga një qytet totalisht i shkatërruar në
vitin 1997, për shkak të përplasjeve politike
absurde në Shqipëri, sot prezanton një realitet tërësisht të transformuar, duke mundësuar rritjen e numrit të bizneseve mbi 5 herë
dhe të buxhetit të saj mbi 20 herë, rezultat ky
i politikave dhe lehtësive fiskale të kompanisë
tonë ndaj biznesit.

Le të jetë Çmimi Ylli i Cilësisë dhe ky auditor
i nderuar një ftesë për ju për të investuar në
Vlorë dhe për të shijuar bukuritë dhe resurset
turistike të qytetit tonë.

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
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

