
 
Vlorë, më 26.09.2018 

Njoftim për Shtyp 

 

AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Vlorë zhvilloi sot në ambientet e Qëndrës 

Rinore Rajonale Vlorë, Dëgjesën Publike me përfaqësues nga administrata e bashkise, keshilli 

bashkiak, keshilli I qarkut, shoqëria civile, aktore lokal dhe komuniteti nga zonat e monitoruara 

në kuadër të Projektit: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet Teknikës së re 

me Vëzhgues të Trajnuar”, të financuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Qendrës Rajonale 

Mjedisore në Shqipëri, programi SENIOR II. 

Projekti zbatohet nga Rrejti për Manaxhimin e Shërbimeve Mjedisore i përbërë prej 6 

organizatash në: 

Vlorë nga AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Vlorë 

Durrës nga QZHK “Sot për të Ardhmen”  

Elbasan nga “Tjetër Vizion” 

Pogradec nga “Unë, Gruaja 

Gjirokastër nga “Fondacioni Gjirokastra” 

Krujë nga IPPNS 

dhe drejtohet nga IKU – Instituti i Kërkimeve Urbane, që është organizata eksperte e Qeverisë 

Shqiptare për Buxhetimin e Shërbimeve Mjedisore ne 61 Bashkitë e vendit pas Reformës 

Administrative Territoriale.   

Qëllimi i projektit është të ndihmojë në përmirësimin e situatës aktuale mjedisore si dhe të 

përmirësimit të ofrimit të shërbimeve mjedisore, duke siguruar një mjedis me të pastër dhe me të 

sigurt. Gjithashtu ky projekt do të ndikoje direkt ne perceptimin e banoreve për ofrimin e 

shërbimeve mjedisore. 

Nga ana tjetër ky projekt do të ndihmojë njësitë e qeverisjes për arritjen e objektivave të 

strategjisë së decentralizimit në forcimin e demokracisë lokale nëpërmjet rritjes së 

gjithëpërfshirjes qytetare dhe forcimit të strukturave komunitare në nivel vendor. 

 

Më konkretisht do të ndihmoj në evidentimin e problemeve në ofrimin e dy shërbimeve nga ana 

e bashkisë: 



 
    Mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta shtëpiake 

 Mirëmbajtja e parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra Publike 

Projekti i  ofron bashkisë një metodologji të re, por të provuar si të suksesshme nga eksperienca 

të mëparshme, si dhe një rrjet vëzhguesish të kualifikuar (10 persona) për monitorimin dhe 

vlerësimin e shërbimeve që  ofron bashkia. Zbatimi i  këtij projekti i vjen në ndihmë bashkisë për 

të përmirësuar performancën shërbimeve publike, për të monitoruar e vlerësuar ofrimin e tyre si 

dhe për të rritur përfshirjen e komunitetit në përmbushjen e këtyre përgjegjësive. 
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