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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë
Strategjia Kombëtare e
Mbetjeve, nis lobimi

Editorial

Gazeta e Bashkive, NDRYSHE
Fjala nuk është për të ndryshuar strategjinë e komunikimit me
Ju. Ajo do të jetë e njëjtë në përmbajtje, e përcaktuar ligjërisht,
por do të ndryshojë në formë. Ne synojmë t’u ofrojmë një
produkt të nevojshëm, me të cilin të konsultoheni e të shkëmbeni përvojë, të nxiteni e të kërkoni më shumë, të sillni përvojën tuaj, por të merrni edhe përvojën e të tjerëve, brenda dhe
jashtë vendit. Pra, të gjeni një dritare të punës dhe përkushtimit
Tuaj të përditshëm, me të cilën komunikoni me mijëra e dhjetra
mijëra qytetarë që iu kanë votuar dhe iu votojnë.

Risia
Shoqëria civile, në
vëmendjen e qeverisë
“Berisha”
Panair
Qeverisja Vendore dhe
Turizmi
Fatos Hodaj
Drejtor Ekzekutiv

Ne do të jemi NDRYSHE. Me një paraqitje të re, më dinjitoze e
më profesionale, me një përmbajtje të re, më koherente dhe më të profilizuar, me një
format të ri, me më shumë informacion e përvoja.
“Gazeta e Bashkive” fton dhe është e gatshme të dëgjojë e pasqyrojë të gjitha përvojat e mira që i shërbejnë punës, ngado që ato të vijnë, të gjitha informacionet që
shtojnë njohuritë në administrimin më të mirë të qeverisjes vendore, të gjithë risitë që
vijnë edhe nga përvoja ndërkombëtare në këtë fushë.
“Gazeta e Bashkive” vjen tek ju për t’iu shërbyer më mirë. Veçanërisht këtë vit, si vit i
një ngjarje që përsëritet periodikisht, siç janë zgjedhjet vendore dhe votimet popullore
dhe që ka nevojë për më shumë informacion, mendim, debat e përvoja. Na prisni, t’iu
ndihmojmë dhe të na ndihmoni!

Projekte të
suksesshme
Një Evropë për
qytetarët dhe ne
Intervistë e z. Xhelal Mziu,
Kryetar i Bashkisë Kamëz
Botimi më i fundit
“Kryetar, Unë mendoj
që......”

NJOFTIM

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me mbështetjen e Fondacionit “Hanns Seidel”, Ditën e enjte,
në datën 03 Shkurt 2011 në orën 09:30, në Hotel Tirana Internacional, salla Balsha, organizon
konferencën kombëtare me temë:

“

Shoqërisë Civile dhe kontributi i donatorëve në Fuqizimin

Roli i
e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

”

Qëllimi i kësaj konference, është njohja e njësive të qeverisjes vendore me rolin e ekspertizës së ofruar nga shoqëria
civile dhe me kontributin e donatorëve në procesin e decentralizmit Gjithashtu, pjesë e programit të këtij aktiviteti,
është edhe promovimi i publikimit më të fundit të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, “Kryetar unë mendoj që ...”
Në këtë Konferencë na nderon edhe shkëlqesia e Tij z. Sali Berisha , Kryeministër i Shqipërisë. Në konferencë do të
marrin pjesë përfaqësues nga qeveria qendrore, donatorë si përfaqësues nga OJF-të kryesore që operojnë në Shqipëri,
shoqëria civile, kryetarë të bashkive, komunave dhe qarqeve, anëtarët e këshillave bashkiakë dhe komunalë si dhe
aktorë të tjerë të qeverisjes vendore. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë duke vlerësuar pjesëmarrjen dhe kontributin
tuaj, ju fton të jeni pjesë e kësaj konference.

Gazeta e Bashkive

Strategjia

të Shqipërisë

Kombëtare e Mbetjeve, nis lobimi

Fushatë Advokimi dhe Lobimi nga Shoqata e Bashkive, Shoqata e Komunave dhe DLDP
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën e Komunave dhe me mbështetjen teknike
dhe financiare të DLPD Swiss Cooperation, ka ndërmarë realizimin e disa aktiviteteve në formën një fushate
Advokimi dhe Lobimi, në disa bashki dhe komuna, për impaktin që do të ketë “Strategjia Kombëtare e
Mbetjeve” për Njësitë e Qeverisjeve Vendore (NJQV), e cila pritet të miratohet së shpejti.
Ky projekt konsiston në organizimin e disa forumeve dhe tavolinave të rrumbullakëta gjate muajve JanarMars 2011, për t’i njohur njësitë vendore pjesëmarrëse me këtë Strategji si dhe kushtet për realizimin e saj.
Vijon në faqen 5

NJOFTIM
PANAIRI NALAS

“NEXPO” SARAJEVE MARS 2011

Në datat 10 dhe 11 Mars 2011, NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Qeverisjeve Vendore të Evropës Jug-Lindore) do
të organizojë në Sarajevë panairin e parë NALAS “NEXPO”. Në këtë eveniment do të marrin pjesë rreth:
• 100 Qeverisje Vendore nga Evropa Jug-Lindore;
• 40 Qeverisje Vendore nga Evropa Perëndimore;
• 50 Agjensi Zhvillimi: Donatorë, Agjensi Qeveritare
• 50 Investitorë: Banka, Biznese, Kompani Energjitike etj
• Si dhe rreth 5000 Vizitorë
Përvec vizitave në panair do të organizohen seminare me temat e mëposhtme për diskutim:
• Eficienca e Energjisë
• Përfshirja Sociale
• Turizmi kulturor
• Integrimi Urban
• Ndërtimet jo formale
• Integrimi Evropian
Qeverisjet tona vendore kanë vizione dhe sfida të përbashkëta dhe për arsye të fondeve të pakta që
kanë, shumica prej tyre mbështeten në zgjidhjen e problemeve në mënyrë kreative dhe novatore që të
përmirësojnë jetën e komuniteteve të tyre.
Panairi NALAS “NEXPO” është vendi i duhur për të treguar arritjet më të mira, për të takuar njësitë e tjera
vendore dhe për të eksploruar teknologjitë e reja që ofron tregu.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka kënaqësinë tju ftoj për të qënë pjesë e këtij panairi.
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Risia
Shoqëria

civile, në vëmendjen e qeverisë “Berisha”

Qeverisja qendrore i jep

Berisha, në mbledhjen e Këshillit

të pavarura të shoqërisë civile.

kompetenca ekzekutive në

të Ministrave është shprehur

SHBSH aplikoi sipas procedurave

vazhdimësi qeverisjes lokale, kur

se “qeveria shqiptare është një

ligjore të miratuara dhe ka përfituar

vëzhgon dhe vlerëson se kjo e

ndër qeveritë, jo të shumta, që ka

mbështetjen e kësaj agjensie për

fundit ka krijuar besim tek qytetarët

vendosur të financojë nëpërmjet një

zbatimin e projektit të titulluar:

që jetojnë e punojnë në territorin

bordi të pavarur, shoqërinë civile”.

“Vëzhgim dhe vlerësim për

e saj përkatës, ka ndjenjën e

Ngritja e kësaj agjensie është

përmirësimin e marrëdhënieve të

përgjegjësisë dhe të gatishmërisë

padyshim një arritje e madhe që i

strukturave vendore me organizatat

për të arritur në zhvillimin politik të

shërben të tashmes dhe të ardhmes

e shoqërisë civile, në zhvillimin

caktuar dhe e ka aftësinë të ruajë

së shoqërisë shqiptare.

e politikave lokale, si pjesë e

një sistem politik të lirisë.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

rëndësishme e zhvillimit drejt

Ka kohë që është themeluar dhe

(SHBSH) shpreh falënderimin dhe

integrimit Evropian.” Pjesëmarrja

kryen veprimtarinë e saj Agjensia

mirënjohjen e saj, për ngritjen e

e shoqërisë civile në të gjitha

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

"

(AMSHC), e formuar nën kujdesjen e
plotë të z. Sali Berisha. Kryeministri
Berisha, në mbledhjen e Këshillit
të Ministrave është shprehur se
“qeveria shqiptare është një ndër
qeveritë, jo të shumta, që ka
vendosur të financojë nëpërmjet
një bordi të pavarur, shoqërinë
civile”. Ngritja e kësaj agjensie
është padyshim një arritje e madhe
që i shërben të tashmes dhe të
ardhmes së shoqërisë shqiptare.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
(SHBSH) shpreh falënderimin dhe
mirënjohjen e saj, për ngritjen e
këtij institucioni, për mbështetje
të shoqërisë civile, me mbështetje
të Buxhetit të Shtetit Shqiptar.

Qeverisja qendrore i jep
kompetenca ekzekutive në
vazhdimësi qeverisjes lokale, kur
vëzhgon dhe vlerëson se kjo e fundit
ka krijuar besim tek qytetarët që
jetojnë e punojnë në territorin e saj
përkatës, ka ndjenjën e përgjegjësisë
dhe të gatishmërisë për të arritur në
zhvillimin politik të caktuar dhe e ka
aftësinë të ruajë një sistem politik të
lirisë

"

Kjo mbështetje është rezultat i

këtij institucioni, për mbështetje

nivelet dhe hapat e vendimmarrjes

përpjekjeve shumë vjeçare

të shoqërisë civile, me mbështetje

politike lokale është faza më e lartë

Ka kohë që është themeluar dhe

të Buxhetit të Shtetit Shqiptar.

e një qeverisje funksionale lokale.

kryen veprimtarinë e saj Agjensia

Kjo mbështetje është rezultat i

Ndërhyrjet e grupeve të shoqërisë

për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

përpjekjeve shumë vjeçare për

civile në procese të vendim

(AMSHC), e formuar nën kujdesjen e

të realizur një qeverisje cilësore

marrjes politike për funksionet e

plotë të z. Sali Berisha. Kryeministri

për konsolidimin e institucioneve

veta, për ato të përbashkëta me
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të Shqipërisë

pushtetin qëndror apo të deleguara
prej këtij të fundit , bëjnë të
mundur, dhe krijojnë hapësira të
tilla, që shoqëria civile të përfshihet
sa më tepër në jetën politike të
njësisë vendore ku ajo vepron. Si
rrjedhojë qytetarët, gjithmonë e më
tepër marrin në duar përgjegjësitë
e veta.
Është me vend t’i referohemi
nobelistit Friedrich fon Hayek kur
thotë se:

“liria dhe përgjegjësia janë të ndërthurura, se një
person nuk mund të gëzojë lirinë nëse ai nuk është
i gatshëm të marrë përgjegjësinë për jetën e tij,
familjen e tij dhe komunitetin e tij. Kush ka frikë nga
përgjegjësia ka frika nga vetë liria”.
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zhvilluese, zbatimi i parimit të
solidaritetit, përfshirja e komunitetit
dhe e grupeve të interesit . Vetëm
në situata të tilla nuk ka asgjë
që të ndalojë “vetëqeverisjen” e
qytetarëve; kur vihen në punë
mjete të tilla qeverisëse mund të

Qeverisja qendrore i jep

qeverisje funksionale lokale.

themi se shoqëria civile ka dalë në

kompetenca ekzekutive në

Pikërisht, për këtë arsye, SHBSH

dritë.

vazhdimësi qeverisjes lokale kur

është duke e implementuar këtë

Gjatë muajit Janar projekti është

vëzhgon dhe vlerëson se kjo e

projekt të nisur në 1 Dhjetor 2010,

duke zbatuar në bashkinë Rubik

fundit ka krijuar besim tek qytetarët

në bashkëpunim me Institutin e

dhe gjatë muajit Shkurt do të

që jetojnë e punojnë në territorin

Kërkimeve Politike “De-Gasperi”

vazhdojë në bashkinë Lezhë.

e saj përkatës, ka ndjenjën e

dhe me Shoqatën e Komunave të

Ka patur dhe ka në vazhdimësi

përgjegjësisë dhe të gatishmërisë

Shqipërisë (SHKSH).

projekte të ndryshme që fokusohen

për të arritur në zhvillimin politik

Projekti do të zbatohet në shtatë

në veprimtarinë e shoqërisë civile,

të caktuar dhe e ka aftësinë të

bashki dhe tre komuna dhe

por ato kanë qënë të fokusuara

ruajë një sistem politik të lirisë.

synon të vëzhgojë e vlerësojë dhe

kryesisht në nivel kombëtar dhe

Është ky besim, si pjesë e procesit

njëkohësisht të mbështesë inisiativa

me këndvështrim të impaktit

pjesëmarrës, që bën të mundur

të bashkëpunimit të Sh.C. me

dhe më shumë të perceptimit

që politikat qeverisëse lokale,

strukturat e njësive vendore, në një

të veprimtarisë së qeverisjes

të kuptohen më mirë nga ana e

shtrirje kohore prej 12 muajsh. Gjatë

qëndrore. Projekti në fjalë është i

qytetarëve. Qeverisja lokale e ka

muajit Dhjetor u punua në Bashkinë

parë i këtij lloji, pasi ai ka të bëjë më

këtë privilegj, ajo është në kontakt

Rubik. Vetë kryetari i bashkisë,

një vlerësim direkt të pjesmarrjes së

të përditshëm dhe jeton e vepron

z. Gjon Deda e vlerësoi shumë

grupeve të interesit në politikat e

afër njerëzve. Por qeverisja lokale

përzgjedhjen e njësisë së tij vendore

pushtetit vendor, dhe kjo është një

duhet të ketë edhe një kapacitet

si bashki zbatuese e këtij projekti.

arsye më shumë që si nga drejtoria

tjetër po kaq të rëndësishëm:

“Me një shoqëri civile aktive”

ekzekutive e SHBSH-së ashtu

aftësinë për të marrë vendime.

thotë z. Deda “ bëhet e mundur

dhe kryesia e saj është shprehur

Qeverisja e mirë nuk mund të

që të marrin më tepër jetë të

gadishmëria e plotë, në ndihmë të

realizohet nëse shoqëria civile

gjitha instrumentet e proceseve

zbatimit sa më mirë të këtij projekti.

nuk bëhet pjesë integrale e

demokratike si, decentralizimi

vendimmarrjes në politikat për një

i mëtejshëm, nxitja e nismave

Kadri Gega
Menaxher projekti
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Strategjia Kombëtare e Mbetjeve,
nis lobimi

Fushatë Advokimi dhe Lobimi nga Shoqata e Bashkive, Shoqata e Komunave dhe DLDP
Për të ndihmuar sa më shumë

SHBSH-së e SHKSH-së u organizua

NJQV-e me synimet që kjo Strategji

në datën 20 Janar, në ambjentet

ka, ekspertët e Shoqatës së

e Hotel “Mondial”. Fjala e hapjes

vështirësitë e mëdha financiare

Bashkive dhe Komunave si dhe

së forumit u mbajt nga drejtorët

për zbatimin e duhur dhe të

ekspertët e REC-ut dhe Co-Plan-it

ekzekutivë të shoqatave: Z. Fatos

plotë të saj në nivelin lokal.

do të bashkëpunojnë ngushtësisht

Hodaj dhe Z. Agron Haxhimali,

me një ekspert të përzgjedhur nga

të cilët njohën pjesmarrësit mbi

ekpertëve të Co-Plan e REC të

DLDP.

qëllimin e këtij takimi, duke i ftuar

një materiali të përbashkët, në

Që të sigurohet njohja e

ata në diskutimin mbi pasojat e

të cilën çështjet e Strategjisë të

problematikave të cilat mund

kësaj Strategjie, sidomos në nivel

jenë të formuluara në mënyrë sa

të dalin nga përmbajtja e kësaj

teknik, administrativ dhe financiar.

më “provokative”, në qëllimin e

Strategjie do të organizohet një

Pjesmarrës të këtij forumi ishin

nxitjes së pjesmarrjes aktive në

forum në nivel kombëtar me të

specialistë të mjedisit në disa bashki

diskutim.

dhe komuna, si

Strategji ka.
3. Pamundësia e theksuar dhe

4. Hartimi nga ana e të dy

5. Formulimi i pyetjeve prej

dhe dy ekspertët

ekspertëve ndaj specialistëve

e përzgjedhur

të NJQV-ve duhet të jenë të

nga SHBSH

tilla që të nxisin dhe motivojnë

dhe SHKSH,

pjesmarrësit për ta lexuar këtë

përkatësisht Z.

Strategji.

Konals Gjoka

6. Pjesmarrës në aktivitetet

(Co-Plan) dhe Z.

pasardhëse, të përfaqësuesve

Eduart Cani (REC)

të Ministrisë së Mjedisit dhe

të cilët bënë

Punëve Publike.

ftuar nga shoqëria civile donatorë,

një prezantim të Strategjisë duke i

si dhe ekspertë dhe përfaqësues të

njohur NJQV-të me objektivat që ajo

të shoqërisë civile të NJQV-ve

Ministrisë së Mjedisit dhe Financave,

sjell si dhe me vështirësitë që hasen

ku do të realizohen takimet në

të cilët do të njohin më konkretisht

sidomos në zbatimin e saj.

aktivitetet pasardhëse, të cilët

vështirësitë që kanë sot NJQV-të në

7. Pjesmarrës të përfaqësuesve

kanë njohuritë dhe visibiletin e

zbatimin e kësaj Strategjie.

Disa nga konkluzionet e këtij

duhur teknik në interpretimin e

Në përfundim të këtij projekti do

takimi si më poshtë:

Strategjisë.

hartohet një dokument politikash

1. Mosnjohja e kësaj Strategjie,

nga të dyja shoqatat, i cili, pasi të

nga pjesa më e madhe e

Korçë, Rubik, Rrëshen, Lezhë si

marrë miratimin nga komitetet

specialistëve të bashkive dhe

dhe komunës Bushat, për një

drejtuese të përzgjedhura do ti

komunave pjesëmarrëse.

menaxhim sa më efikas dhe të

dërgohet në rrugë zyrtare Ministrisë

2. Mungesa në burime njerëzore

së Mjedisit.

në drejtoritë e mjedisit për

Forumi i parë si pjesë e

përmbushjen dhe realizimin e

aktiviteteve të përbashkëta të

objektivave dhe qëllimeve që kjo

8. Shembujt pozitiv të Bashkisë

integruar të mbetjeve urbane.

(Red.Gazeta e Bashkive)
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të Shqipërisë

Panair

Kukësit etj. Gjithshtu shumë të

Qeverisja Vendore
dhe Turizmi

interesuar ishin dhe të tjera njësi
vendore, Qarqe si: ai i Kukësit,
Korcës, Durrësit, Elbasanit apo
Komunat e Ksamilit, Dajtit, Golemit,
Dajcit, Spillesë, Synej, Gjinarit e
shumë të tjerë.
Një tjetër kategori institucionesh

Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë, me ndihmën e
Fondacionit “Hanns Seidel”
dhe në bashkëpunim
me Shoqatën e Qarqeve
të Shqipërisë dhe me
Shoqatën e Komunave të
Shqipërisë, organizoi në
datat 17-18 Nëntor 2010
në ambjentet e qendrës
tregtare “Casa Italia”
panairin kombëtar me
temë: “Qeverisja Vendore
dhe Turizmi”.
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Në këtë aktivitet ishin

materialeve që kishin përgatitur me rastin e

që ishin pjesëmarrës në këtë panair

të ftuar përfaqësues të

këtij evenimenti vizionin e tyre dhe historikun

ishin dhe Agjensia Kombëtare e

njësive vendore (bashki,

e zhvillimeve turistike në njësitë vendore

Turizmit, Posta Shqiptare si dhe

komuna, qarqe), organizata

që ata përfaqësonin. Planet e zhvillimeve

Shoqatat e të zgjedhurve vendore

qeveritare, OJF si dhe

vendore, infrastruktura, kultura apo dhe

(Bashkive, Komunave dhe Qarqeve),

përfaqësues të programeve

historiku i qyteteve përbënin dhe thelbin e

URI (Urban Research Institute),

apo donatorë të ndryshëm

përfaqësimit të tyre në këtë panair. Ndërsa

ENSI (programi mbi Eficencën e

që punojnë me NJQV-të.

pjesëmarrësit e tjerë u paraqitën në këtë

Energjisë e financuar nga qeveria

Në këtë aktivitet ishin të

eveniment me publikime, studime apo dhe

Norvegjeze), DLDP (Program i

pranishëm me stenda

pamje nga zonat dhe vendet në të cilat ata

financuar nga Qeveria Zvicerane

rreth 30 njësi vendore dhe

kanë shtrirë aktivitetin e tyre gjatë këtyre

në ndihmë të Njësive Vendore në

organizata të ndryshme, të

viteve. Në këtë morrën pjesë bashki si ato të

Shqipëri) etj.

cilat paraqiten nëpërmjet

Shkodrës, Lezhës, Sarandës, Orikumit, Himarës, Përmendim dhe përfaqësimin e
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Assocacionit të Komunave të

qytetarëve apo dhe

Kosovës dhe të rrjetit të Shoqatave

biznesit në mënyrë

të të zgjedhurve vendorë të

që të rritet dhe

Evropës Jug-lindore (NALAS), të

numri i personave që

cilët paraqiten në këtë panair

preferojnë të vijnë si

materiale promocionale dhe

turistë në qytetet tona.

studime të ndryshme të kryera

7. Të informojë të gjithë

nga veta ata në fushën e turizmit.

tashmë veterane në fushën e menaxhimit të

aktorët që veprojnë

Përgatitja e tyre e shprehur kjo

burimeve turistike.

në fushën e Qeverisë

nëpërmjet materialeve dhe

5. Të mbledhë në një eveniment të përbashkët

Vendore mbi ecurinë

botimeve të vendosura në stenda

të gjithë aktorët që ndikojnë në zhvillimin

e zhvillimeve turistike

ishte në nivele shumë të larta.

e një turizmi sa më të suksesshëm dhe të

në njësitë vendore,

frytshëm.

por edhe i programeve

Pse u organizua ky takim?
1. Të promovojë vlerat turistike

6. Të rrisë cilësinë e shërbimeve që ofron
bashkia apo komuna përkundrejt

apo projekteve që po
zhvillohen në këtë

dhe natyrore të njësive

sektor nga vetë këta

vendore në Shqipëri.

aktorë apo dhe nga

2. Të njohë publikun me planet

institucionet e qeverisë.

e zhvillimeve lokale por dhe

Shoqata e Bashkive të

atyre rajonale jo vetem në

Shqipërisë do të shprehi

fushën e turizmit por dhe në

falënderime të vecanta

atë ekonomik.

për bashkëorganizatorët,
Shoqatën e Komunave dhe
atë të Qarqeve të cilët bënë
të mundur që ky aktivitet të
kishte një gjithperfshirje dhe
një larmitet të njësive vendore.
Gjithashtu do të donim
të falënderonim të gjithë
pjesëmarrësit në këtë
aktivitet për vlerën e

Të promovojë pamjet e

shtuar që i dhanë këtij

mrekullueshme të natyrës

evenimenti si dhe për atë

Shqiptare qoftë kjo në Jug apo në

që ata shpërndanë dhe

Veri.

paraqitën në stendat e

3. Të shkëmbehen eksperienca

tyre. Por mbi të gjitha një

pozitive në fushën e

mirënjohje të vecantë

menaxhimit të burimeve

i takon Znj. Nertila

turistike apo dhe të

Mosko, përfaqësuese

shërbimeve.

e Fondacionit “Hanns

4. Të bashkëbisedojnë dhe

Seidel” e cila ka dhënë një

përfitiojnë njësitë vendore

ndihmesë shumë të madhe

me më pak eksperience

si në aspektin financiar por

nga bashkitë apo komunat

dhe në atë moral.
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Projekt i suksesshëm
Fuqizimi i Gruas në Qeverisje
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

rrumbullakëta, me pjesëmarrjen e

strategji që do t’u vijnë

në periudhën Maj-Dhjetor 2010 me

burrave dhe grave, përfaqësues të

në ndihmë për zhvillimin

mbështetjen e OSBE-së ka zbatuar

pushtetit vendor si dhe të shoqërisë

dhe zbatimin e proceseve

projektin gjashtë mujor: “Fuqizimi i

civile.

të pjesëmarrjes publike

Rolit të Gruas në Qeverisje”. Ky projekt

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte

që përfshin burra e gra në

rezultoi si mjaft i dobishëm për

të krijonte një rrjet për lobimin e të

komunitetet e tyre.

rritjen e rolit të gruas në qeverisjen

drejtave të grave dhe pjesëmarrjes

vendore. Projekti ishte i ndarë

së barabartë të grave dhe burrave

si të përfshihen bashkitë

në tre faza të cilat konsistonin në

në jetën politike e publike vendore.

për fuqizmin e gruas në

organizimin e forumeve, trajnimeve

Zbatimi i këtyre aktiviteteve synonte

procesin e pjesëmarrjes

dhe tavolinave të rrumbullakëta

të rriste vizibilitetin publik të grave

publike.

me tematikën: “Politikat e Pushtetit

të zgjedhura në qeverisjen vendore,

Vendor dhe Barazia Gjinore”. Këto

grave lider në shoqërinë civile,

përpjekjet për të barazuar

aktivitete u zhvilluan në zbatim të

sektorin privat, akademik si dhe

numrin e grave dhe

Ligjit mbi “Barazinë gjinore në shoqëri

drejtuese të administratës publike

vendimmarrjes në të gjitha

dhe kundra dhunës në familje” dhe

vendore.

nivelet dhe fushat.

Strategjinë Kombëtare për Barazinë

Në fund të projektit u arritën

gjinore të miratuara nga Kuvendi i

rezultatet e mëposhtme:

•

•

U dhanë rekomandime se

U fuqizuan dhe u forcuan

burrave në organet e

Shqipërisë. U përzgjodhën gjithsej tre
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•

•

U prezantuan praktikat e
përfshirjes së pjesëmarrjes

Anëtarët e këshillit

së grave në nivel vendor.

qarqet e Shqipërisë: Elbasan, Korcë,

bashkiak dhe komunal,

dhe Dibër, të cilat përfshinin 9 njësi

liderët politikë dhe

partneritetet midis

vendore në organizmin e forumeve

përfaqësues të shoqërisë

organizatave dhe aktorëve

dhe trajnimeve si dhe 18 njësi të

civile u pajisën me

si pjesë e procesit të

tjera në organizmin e tavolinave të

informacion, mjete dhe

zbatimit të projektit.

•

U krijuan dhe u forcuan
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Menaxhimi i pronave publike nga njësitë e qeverisjes
vendore
Duke vlerësuar pronat publike si
një mjet shumë të rëndësishëm
për ushtrimin e funksioneve
qeverisëse nga ana e njësive
vendore, në ushtrim të funksioneve
dhe kompetencave të përcaktuara
nga ligji, Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë në bashkëpunim me
Shoqatën e Komunave dhe me
mbështetjen financiare të OSBE-së

për ti njohur NJQV-të, me

Auditimit si vlerë e shtuar për

procesin e transferimit dhe

njësitë Vendore në Shqipëri. Ky

rregjistrimit të pronave, duke iu

proces është shumë i rëndësishëm

referuar të gjithë legjislacionit që

për organet financiare të Njësive

vepron në bazë dhe për zbatim të

Vendore në mënyrë që ato të

këtij procesi.

sigurojnë një Bashki/Komunë të
fuqishme financiarisht.

Në fokus të këtij botimi, u

Në përfundim të këtij takimi dolën

evidentuan edhe problematikat

disa konkluzione:

e hasur në NJQV-të e vizituara

1. Audituesit duhet patjetër të

nga grupi i ekspertëve, si dhe u

ruajnë e të forcojnë integitetin e

formuluan për NJQV-të një seri

tyre moral,

gjetjesh dhe rekomandimesh.

2. E gjithe puna dhe veprimtaria
e audituesve duhet të kryhet

ka zbatuar në një kohëzgjatje prej

Ky botim pritet të publikohet së

6 muajsh projektin “Menaxhimi

brenda normave të etikës

shpejti, dhe do t’iu shpërndahet

i pronave publike nga njësitë e

profesionale.

më pas të gjitha

NJQV-ve,

qeverisjes vendore”.

3. Eshtë nevojë imediate që

për ti ndihmuar ato në njohjen

audituesit të përditësojnë

dhe zbatimin e legjislacionit të

njohuritë e tyre profesionale dhe

nevojshëm që vepron në procesin

të jenë vazhdimisht në dijeni të

e transferimit dhe rregjistrimit të

legjislacionit.

Qëllimi i projektit ishte që,
bazuar në praktikat më të mira të
përdorura nga njësitë përzgjedhëse
të qeverisjes vendore, të stimulojë
përfundimin sa më parë të procesit

aseteve vendore.

4. Imediate gjithashtu është
edhe njohja prej Drejtuesve/

e qeverisjes vendore, si dhe të

Auditimi-si ndihmë për përsosjen e performancës së
Bashkisë

ndikojë në krijimin dhe organizimin

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Përgjithshme të Auditit të

e strukturave për menaxhimin e

me mbështetjen e Fondacionit

Brendshëm, që së bashku

pronave publike vendore sipas

“Hanns Seidel”dhe në bashkëpunim

me Drejtorinë e Kontrollit

kërkesave ligjore.

me Drejtorinë e Përgjithshme të

dhe Menaxhimit Financiar, të

Auditit të Brendshëm organizoi

mundësojnë përvetësim sa më

Në kuadër të këtij projekti

në Tiranë, në datat 25-26 Nëntor

të mirë të kuadrit të ri ligjor.

ekspertët e Shoqatës së

2010 një takim dy-ditor me temë:

Bashkisë në bashkëpunim me

“Auditimi-si ndihmë për përsosjen

duhet të jetë promotore e

ekspertë të OSBE-së hartuan një

e performancës së Bashkisë”.

takimeve të ngjashme jo vetëm

Guidë praktike mbi procesin e

Në këtë takim Ju kushtua një

në rangun rajonal por dhe në atë

transferimit të aseteve vendore

rëndësi e vecantë shërbimit të

Kombëtar.

të transferimit të pronave publike
nga pushteti qendror në njësitë

Manaxhereve e legjislacionit në
fuqi.
5. Eshtë detyrë e Drejtorisë së

6. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
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Konferencë Kombëtare për Binjakëzimin
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në

dhe mundësive për të përfituar

bashkëpunim me ALDA (Shoqata e

fonde prej ti”. Z. Fatos Hodaj

Agjensive për Demokraci Vendore)

drejtor ekzekutiv i SHBSH-së dhe

vetëm seminare dhe konferenca,

në kuadër të projektit “Krijueshmëri

koordinator i binjakëzimit në CEMR

por duhet të zhvillojë trajnime si

dhe Novacion në iniciativat e

ishte moderator i këtij takimit. Ai së

një mjet i rëndësishëm për njohjen

Binjakëzimit të Qyteteve në Evropë

bashku me znj. Ada Ilia prezantuan

e programit të BE-së;

dhe në Evropën Jug-Lindore”

programin e Bashkimit Evropian:

organizoi në datat: 22 dhe 23

“Për një qytetari aktive/komponenti

dhe më tepër dhe të përmirësojë

Dhjetor 2010, në bashkinë Sarandë

i binjakëzimit”.

shërbimet e saj vecanërisht në

dhe Kamëz, seminarin me temë:

Disa nga rezultatet e këtij takimi po i

këtë fushë;

“Prezantimi dhe nxitja e Programit

përmendim si më poshtë:

për një Qytetari Aktive Evropiane
/ iniciativa binjakëzimi i qyteteveperspektivat dhe sfidat e të ardhmes.

asistojë;
• SHBSH duhet të organizojë jo

• SHBSH duhet të forcohet akoma

• SHBSH duhet të identifikojë
praktikat më të mira si në rastin

• SHBSH duhet të organizojë më

e bashkisë Kamëz dhe duhet ta

shumë takime të tilla për të

shpërndajë te të gjitha njësitë

ndihmuar të gjitha njësitë vendore

vendore;
• SHBSH duhet të organizojë takime

Qëllimi i këtij seminari ishte rritja e

të informohen dhe të kenë

rolit të njësive të qeverisjes vendore

njohuritë e aftësitë e duhura për të

të drejtpërdrejta me të gjitha

(bashkive, komunave, qarqeve) dhe

aplikuar në këto projekte;

bashkitë. Asistenca e dhënë deri

rrjetit të shoqërisë civile në fushën

• Njësitë vendore e mbështesin këtë

tani duhet të forcohet dhe të rrisë

e njohjes së Programit të Bashkimit

program shprehën angazhimin

kapacitetet e stafit të bashkive në

Evropian, komponenti i binjakëzimit

e tyre dhe kërkuan nga SHBSH t’i

lidhje me këtë program.

Një Evropë për qytetarët dhe ne

Eshtë një program që përfshin dhe mbështet financiarisht dhe në mënyrë të konsiderueshme, projekte që kanë në themel bashkëpunimin e komuniteteve, nëpërmjet rolit aktiv
dhe kontributit konkret të qeverisjeve dhe shoqërisë civile të vendeve evropiane
Intervistë e z. Xhelal Mziu, Kryetar i Bashkisë Kamëz, dhënë “Gazeta e Bashkive”
-Z. Mziu, çfarë do të thotë për ju “Programi një Evropë
për qytetarët”.
-Nuk mund të gjendet mendoj, në momentin e tanishëm që po
kalon Shqipëria, një nga temat më aktuale dhe më të dobishme
për të ardhmen, pas arritjes së madhe historike të marrjes dhe
tashmë të zbatimit të vendimit të B.E, për liberalizimin e vizave
për Shqipërinë, fryt i një përpjekje të gjithanshme të Qeverisë
qendrore dhe qeverisjeve vendore, të institucioneve dhe
shoqërisë civile, për të ndërtuar e plotësuar kriteret dhe hapat
reformuese, demokratizuese e bashkëpunuese me vendet e
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B.E dhe strukturat institucionale të

-Eshtë fakt që, me gjithë dëshirën

çështje që do të evidentojnë

saj për zgjerimin dhe integrimin. Me

dhe inkurajimet e strukturave

mekanizmat, që përmirësojnë dhe

liberalizimin e vizave u hap një nga

përkatëse evropiane të këtij

e bëjnë efektive pjesëmarrjen në

portat më të mëdha që qytetarët

programi, ne ende nuk i jemi

Programin Evropian për qytetarët,

shqiptarë, specialistët, njerëzit e

përgjigjur sa dhe si duhet

për të përfituar dhe kontribuar në

shkencës, artit,kulturës,veçanërisht

kërkesave dhe aplikimeve, që janë

proceset integruese evropiane.

të rinjtë, të mund të hyjnë në lidhje

të formatuara e promovuara nga

direkte me popujt e vendeve më të

këto struktura. Arsyeja mund të

si ky dhe mjaft kontribues për

zhvilluara të Evropës, por edhe me

jetë edhe mungesa e aftësive dhe

aplikime në projekte Evropiane,

komunitete shqiptare që jetojnë e

eksperiencave në këtë drejtim, për

ishte tavolina e rrumbullakët

punojnë në mjaft nga këto vende,

të cilat duhet punuar intensivisht

e organizuar nga Fondacioni i

të cilat me siguri do të shërbejnë si

nga të gjithë për të arritur nivelin

mirënjohur gjerman në Shqipëri,

ura komunikimi dhe kontributi, për

e duhur, por mendoj se më shumë

“Konrad Adenaur”, për planifikimin

të përfituar e përshpejtuar proceset

nevojiten organizime të këtij lloji,

e rajonit në trekëndëshin Tiranë,

integruese të Shqipërisë.

pra bashkëpunime në nivel vendor

Kamëz, Durrës. Në këtë aktivitet u

Por një portë tjetër, edhe më e

e qendror, për të shpërndarë

ftuan dhe morrën pjesë pikërisht

madhe, edhe më e rëndësishme

informacionin dhe praktikat

përfaqësues të njësive vendore

akoma, që Evropa ka hapur para

konkrete për aplikime, në kuadër

dhe nga qeveria (Ministria e

nesh, është programi Evropian

të programit evropian për qytetarët.

Brendshme& ajo e Transportit),

Një aktivitet i ngjashëm

për qytetarët, i cili është një

si edhe ekspertë gjermanë nga

program që përfshin dhe mbështet

më të njohurit. Bashkia Kamëz

financiarisht dhe në mënyrë të

ishte pjesë e organizimit të

konsiderueshme, projekte që

kësaj tavoline dhe veçanërisht

kanë në themel bashkëpunimin

u prezantua me projektin e

e komuniteteve, nëpërmjet rolit

ujësjellës kanalizimeve për

aktiv dhe kontributit konkret të

Kamzën dhe rajonin e Tiranës,

qeverisjeve dhe shoqërisë civile të

projekt tashmë i miratuar për tu

vendeve Evropiane. Veçanërisht kur
bëhet fjalë për rajonin e Evropës
Juglindore, ku bën pjesë edhe
Shqipëria, për shkak të përpjekjeve
të këtyre vendeve për tu bërë pjesë
e B.E, kjo mbështetje është edhe më
e madhe, edhe më e dëshirueshme.

-Cfarë ka penguar për një
përfshirje më të gjerë dhe
për më shumë rezultate në
implementimin e këtyre prorgameve evropiane?

-Si e vlerësoni nismën e
Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë për t’i dhënë një
shtytje këtyre programeve
nëpërmjet edhe organizimeve të tilla si ky i sotmi?

financuar me fondet e K.E dhe KfW
Gjermane. Tavolina shpalosi mjaft
ide në planifikimin rajonal edhe
në fushën e transportit, zhvillimit
industrial, arsimit, trajtimit të
tokës, legalizimeve, etj, që do të
konkretizohen e specifikohen
më tej në tavolinat e ardhshme.

-Dëshiroj të vlerësoj dhe

Mandej kjo eksperienca

falënderoj Shoqatën e Bashkive

planifikuese, do të përdoret si

dhe përfaqësuesit e qeverisë për

model për t’u përhapur edhe në

këtë seminar, ku janë ftuar njësitë

rajonet e tjera të Shqipërisë.

vendore dhe shoqëria civile, për
të prezantuar e diskutuar ato

Ju faleminderit !
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Financuar nga:

Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
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Tel/fax ++ 355 4 2257603/6,
Email: aam@albmail.com,
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