
           

 

 

 

FTESE 

 

AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, në kuadër të zbatimit të Projektit: 

Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet Teknikës së re me Vëzhgues të 

Trajnuar”, do të organizoj 

Ditën e Martë, Datë 29 Maj, ora 10:00 ne ambientet e Qendres Rinore Rajonale “Trajnimin e 

vëzhguesve të zgjedhur për vlerësimin e kushteve fizike të shërbimeve mjedisore.” nëpërmjet 

“Teknikës me Vëzhgues të Trajnuar”   

 

Sipas legjislacionit për vetëqeverisjen vendore, misioni i bashkive është qeverisja efektive, 

efiçiente dhe në një nivel sa me afër qytetarit. Një nga instrumentet për përmbushjen e këtij 

misioni është:  

- realizimi i shërbimeve në përshtatje me nevojat e bashkisë,  

- duke siguruar aksesin, cilesine dhe koston e përballueshme nga të gjithë, 

- në përputhje me standardet e kërkuara me ligj, dhe, 

- duke respektuar politikat kombëtare dhe rajonale. 

 

Pavarësisht mënyrës se si njësitë e qeverisjes vendore i ofrojnë shërbimet, ligji ngarkon 

bashkitë, për hartimin dhe vendosjen e një sistemi administrimi të performancës së 

shërbimeve për të përmirësuar nivelin dhe cilësinë e ofrimit të tyre.  

Strukturat e bashkisë duhet të kenë e të përdorin një sistem monitorimi e vlerësimi të 

unifikuar për të siguruar standardin më të lartë të ofrimit të  shërbimeve. 

Aktualisht, në bashkitë e vendit mungojnë sisteme të administrimit të performancës si 

dhe të monitorimit dhe vlerësimit të shërbimeve publike 

Vlerësimi i financimeve të shërbimeve mjedisore në vitin 2017 nxori në pah për Bashkinë 

Vlorë faktin se buxheti për shërbimet mjedisore përqëndrohet tek shërbimet publike që 

ndikojnë në mënyrë jo të drejtëpërdrejtë në mjedis dhe nuk parashikohet zhvillim i 

shërbimeve mjedisore deri katër vjet pas reformës administrativo-territoriale.  

Për ketë arsye projekti synon të përfshijë një grup vëzhguesish të cilët do të trajnohen në 

bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Urbane dhe do të përdorin një sistemi të unifikuar 

(Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar TVT) vlerësimi për situatën e ofrimit të shërbimeve 

mjedisore në qytetin e Vlorës duke e dokumentuar atë me fotografi dhe me një formular 

vlerësimi.  

Në bazë të vlerësimit të vëzhguesve të trajnuar sipas TVT, bashkia Vlorë e cila është 

përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve mjedisore do të marrë vendimin për shtimin ose 

rialokimin e fondeve për atë shërbim. 

Projekti i zbatuar nga AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, 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 

Ky projekt 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. 

Projekti zbatohet në Bashkinë e Vlorës në kuadër të programit SENIOR II,  të financuar nga 

Qeveria Suedeze nëpërmjet Qendrës Rajonale Mjedisore në Shqipëri. 

  

 

 

 

Prania juaj do te ishte nje kontribut i vyer per takimin 

 

 

 

   

Mirela Koci 

Drejtore Ekzekutive 


