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KONTRATA SOCIALE
Rreth Projektit
Përballja e Ofertave Politike – POP 2019, është një nismë  e rrjetit të 11 organizatave të shoqërisë civile 
shqiptare në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme lokale të 30 Qershorit 2019.

POP 2019 synon të rrisë debatin publik dhe informacionin te qytetarët mbi platformat elektorale të 
partive dhe kandidatëve për kryetarë bashkie, si dhe orientimin e këtyre platformave drejt nevojave dhe 
prioriteteve të qytetarëve. Përmes aktiviteteve projekti synon të forcojë demokracinë shqiptare, duke 
nxitur transparencën dhe llogaridhënien gjatë zgjedhjeve dhe periudhës pas tyre.

POP është zbatuar suksesshëm gjatë Zgjedhjeve Parlamentare 2013, Zgjedhjeve Lokale të vitit 2015 dhe 
Zgjedhjeve Parlamentare 2017. Kjo nismë është mbështetur dhe mbështetet nga Qendra Ndërkom-
bëtare Olof Palme, me fonde të Ambasadës Suedeze në Tiranë.

POP 2019 do të organizohet në bashkitë Durrës, Fier, Kamez, Kukës, Pogradec, Pukë, Shkodër, Tiranë dhe 
Vlorë aty ku organizatat e rrjetit ushtrojnë veprimtarinë e tyre.

POP 2019 synon:
Të nxise dialogun mes zgjedhësve dhe kandidatëve, por edhe ndërmjet kandidatëve vetë, duke shërbyer 
si një platformë diskutimi, ku kandidatët do të mbahen të përgjegjshëm ndaj premtimeve të tyre dhe do 
të ftohen të nënshkruajnë Kontratën Sociale mes tyre dhe qytetarëve në çdo bashki.

Përmes mjeteve të avokimit / lobimit rrjeti POP 2019 do të përpiqet të arrijë rezultate, duke siguruar që 
kontratat sociale të mos jenë thjesht një zotim i shkruar, por një angazhim i vazhdueshem për kryetarët 
e ardhshëm të bashkive.

Të informojnë qytetarët duke përdorur mediat sociale ne lidhje me premtimet dhe përparësitë e kandi-
datëve dhe partive politike përkatëse si dhe në lidhje me punën që do të kryejnë të zgjedhurit për t’i përm-
bushur ato. Përveç kësaj, faqja online interaktive, do t’u ofrojë qytetarëve shqiptarë një paraqitje shumë 
të nevojshme të ofertave të partive politike.Të rrisë transparencën dhe llogaridhënien e të zgjedhurve 
gjatë fushatës elektorale, por edhe gjatë mandatit.

Aktivitetet që do të organizohen në kuadër të POP 2019, ofrojnë mundësi të paanshme dhe të barabarta 
për të gjitha palët dhe kandidatët në dhënien dhe paraqitjen e objektivave dhe platformave të tyre politike 
për qytetarët. Diskutimet midis  kandidatëve nga parti të ndryshme  nxisin politikanët të komunikojnë në 
mënyrë qytetare me njëri-tjetrin dhe synojnë të japin një shembull të mirë për publikun e gjerë në lidhje 
me kuptimin dhe mbështetjen që politikanët i ofrojnë komuniteteve të tyre pavarësisht bindjeve politike.

Në qendër të të gjitha aktiviteteve të POP 2019 do të jenë qytetarët me nevojat dhe shqetësimet e tyre, 
pasi zhvendosja e debatit publik nga politika drejt platformave politike në periudhën parazgjedhore 
është e rëndësishme. POP 2019 është një mundësi për partitë politike që të paraqesin programet e tyre 
të tregojnë se sa do të kujdesen për qytetarët në katër vitet e ardhshme. Premtimet e partive politike dhe 
programet e tyre do të monitorohen pas Zgjedhjeve Lokale 2019 nga Rrjeti i organizatave të POP 2019 
dhe grupet e qytetarëve që do të organizohen nga ky rrjet.

• Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim’’, Tiranë 
• Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Durrës
• Qendra Rinore Vlorë
• ACPD/Qendra “Aulona”, Vlorë 
• Shoqata për Integrimin e Zonave Informale, Kamëz 
• Epoka e Re, Fier 

• Intelektualët e Rinj “Shpresë”, Shkodër
• Lëvizja Rinore për Demokraci, Pukë 
• Qendra Rinore për Progres, Kukës
• Integrimi, Aktivizimi dhe Ndërgjegjësimi 
   i të Rinjve, Progradec
• Lëvizja “Mjaft”

ORGANIZATAT



PROCESI I FORMULIMIT TË PRIORITETEVE

Me synimin e marrjes së mendimit qytetar në periudhën Mars-Prill 
2019,  në territorin e Bashkisë Fier u organizuan 8 Forume me 
përfaqësues të komunitetit, banorë të qytetit Fier, si dhe të njësive 
administrative. Në takime morën pjesë burra, gra, vajza dhe djem që 
përfaqësonin grupe të margjinalizuara dhe qytetarë aktivë. Me anë 
të sistemit të pikëzimit, ata vlerësuan performancën e Bashkisë, 
identifikuan nevojat dhe prioritetet e qytetarëve.  

Shërbimet publike 

Zhvillimi ekonomik vendor

28 janë prioritetet e 
identifikuara nga komuniteti 
të prezantuara gjerësisht në 
vijim, sipas shkallës së 
rëndësisë, të përcaktuar nga 
vetë komuniteti. Për përm-
bushjen e këtyre prioriteteve 
do të lobohet me të zgjedhu-
rit vendorë dhe në vijim 
komuniteti do të monitorojë 
realizimin në praktikë të tyre. 

Për secilën prej 26 çështjeve objekt diskutimi qytetarët dhanë këndvështrimin e tyre mbi gjendjen aktuale, 
si dhe diskutuan mbi çështjet që përbëjnë prioritet për ta e për rrjedhojë duhet të përfshihen në axhendën 
e të zgjedhurve vendor. 

Mbi bazën e vlerësimit të vetë pjesëmarrësve prioritetet e komunitetit u organizuan në tre grupe: 

1. Ndërhyrje prioritare, ku përfshihen çështjet që në këndvështrimin e komunitetit janë shumë të rëndë-
sishme për ta dhe kërkojnë më shumë angazhim në vijim nga të zgjedhurit vendorë; 

2. Ndërhyrje disi prioritare, që përfshijnë ato çështje që janë më pak të rëndësishme krahasuar me grupin 
e parë; 

3. Vijueshmëri, përfshin çështje të cilat kanë arritur zhvillimin e pritshëm nga komuniteti dhe për to nevo-
jitet vetëm ruajtje e të njëjtit standart nga të zgjedhurit vendorë. 

Në Forume u diskutuan 20 çështje që u përkasin katër fushave kryesore që ndikojnë drejtpërdrejtë mbi 
komunitetin vendor: 
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PRIORITETET E KOMUNITETIT

Grupi i parë / NDËRHYRJE PRIORITARE

Janë 14 çështje për të cilat komuniteti ka vlerësuar se janë shumë prioritare. 

ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR
• Nxitja e bizneseve të të rinjve dhe grave; 
• Nxitja e punësimit;
• Incentivat për nxitjen e biznesit dhe krijimin e 
  vendeve të reja të punës;
• Pagesa e taksave nga qytetarët;
• Niveli i taksave tarifave në raport me shërbimin ;

• Kanalizimet;
• Infrastrukturë, rrugë dhe trotuare;
• Gjelbërimi ; 
• Ndriçimi ;  

SHËRBIMET PUBLIKE

• Romët dhe egjiptianët; 
• Programe dhe shërbime mbi adresimin 
  e dhunës në familje ;

DIMENSIONI SOCIAL

Grupi i dytë / NDËRHYRJE DISI PRIORITARE

Janë 6 çështje për të cilat komuniteti ka vlerësuar se janë disi prioritare. 

ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

KONTRATA SOCIALE

• Pjesëmarrja në vendimarrje; 
• Informimi dhe komunikimi;  
• Transparenca në vendimarrje ;

DEMOKRACIA VENDORE

• Pastrimi 
• Shkollat 
• Furnizimi me ujë të pijshëm
• Kopshtet dhe çerdhet 

SHËRBIMET PUBLIKE

• Programe dhe shërbime për individët në nevojë 
• Pjesëmarrja e grave në vendimarrje 

DIMENSIONI SOCIAL



ZHVILLIMI EKONOMIK VENDOR

KONTRATA SOCIALE

NXITJA E BIZNESEVE TË TË RINJVE DHE GRAVE
Në Forumet e organizuara, pjesëmarrësit theksuan 
nevojën që Bashkia Fier duhet të zhvillojë programe 
specifike që nxisin ngritjen e bizneseve që menaxhohen 
nga të rinjtë dhe gratë. Në dijeninë e tyre ende Bashkia 
nuk ka program specifik për nxitjen e këtyre bizneseve, 
sikurse nuk krijon lehtësira për këtë qëllim.  

Prioritet 1. Zhvillimi i programeve që mbështesin 
bizneset e të rinjve dhe grave përmes financimit të 
ideve të tyre, apo/lehtësive nga taksat dhe tarifat 
vendore.

NXITJA E PUNËSIMIT
“Bashkia duhet të ndërtojë politika specifike lokale që 
nxisin punësimin në mënyrë të veçantë të shtresave të 
varfëra, familjeve në nevojë dhe të grave”- theksuan 
pjesëmarrësit në Forume. 

Komuniteti rom ka gjithashtu probleme me punësimin, 
madje pjesëtarë të këtij komuniteti prezantuan në 
Forume raste që kishin hapur NIPT për aktivitet tregtar 
në treg, por që kanë qenë të detyruar t’i mbyllin pasi nuk 
mund të përballonin shpenzimet. Përsa i përket nxitjes 
së biznesit të të rinjve apo grave, pjesëmarrësit nuk 
ishin të informuar për angazhimin e Bashkisë për 
nxitjen e punësimit. 

Prioritet 2. Në ndërveprim me Shërbimin Rajonal 
të Punësimit,  Bashkia duhet të zhvillojë programe 
që nxisin punësimin me prioritet të pjesëtarëve 
madhorë të familjeve përfituese të ndihmës 
ekonomike, grave, komunitetit rom dhe egjiptian.

INCENTIVAT PËR NXITJEN E BIZNESIT DHE 
KRIJIMIN E VENDEVE TË REJA TË PUNËS 
Pjesëmarrësit në Forume nuk ishin në dijeni të incenti-
vave apo masave të marra nga Bashkia për të nxitur 
biznesin si një mënyrë për të krijuar vende të reja pune. 
Ata u shprehën se mungon informacioni publik nga 
Bashkia, sikurse shumë biznese hapen dhe mbyllen pa 
asnjë informacion mbi taksat. 

Prioritet 3. Zhvillimi i iniciativave lokale për nxitjen 
e biznesit dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

PAGESA E TAKSAVE NGA QYTETARËT 
Mbledhjen e taksave pjesëmarrësit në Forume e 
konsideronin si një proces të rëndësishëm nga burojnë 
një pjesë e të ardhurave të Bashkisë. Ata u shprehën se 
Bashkia ka ngritur një sistem që e bën të detyrueshëm 
mbledhjen e taksave lokale, pasi i ka përfshirë në 
faturën e ujit të pijshëm. U shprehën gjithashtu se nuk 
janë të informuar se sa është niveli i mbledhjes së 
taksave. 

Prioritet 4. Organizimi i takimeve dhe dëgjesave 
me komunitetin mbi mbledhjen dhe rishpërndar-
jen e taksave lokale.
 
NIVELI I TAKSAVE/TARIFAVE NË RAPORT ME SHËR-
BIMIN 
Pjesëmarrësit në Forume e cilësuan nivelin e taksave 
si të përshtatshëm në raport me shërbimin që marrin. 
Shqetësimi i tyre lidhej me faktin se nuk e dinë përse i 
paguajnë taksat dhe si përdoren ato. “Si rishpërndahen 
taksat që mblidhen nuk jemi në dijeni, sepse edhe në 
takimet që zhvillon Bashkia për konsultimin e buxhetit 
nuk kemi marrë pjesë. Na ka ndodhur që të shohim në 
rrjete sociale apo në media se janë zhvilluar takime të 
tilla, por jo të gjithë janë njoftuar për të marrë pjesë.” 

Prioritet 5. Konsultime me komunitetin gjatë 
proceseve të rivlerësimit të nivelit të taksave dhe 
tarifave vendore.

Grupi i parë / NDËRHYRJE PRIORITARE



DIMENSIONI SOCIAL

DEMOKRACIA VENDORE

KONTRATA SOCIALE

ROMËT DHE EGJIPTIANËT 
Pjesa dërmuese e pjesëmarrësve në Forumet e zhvillu-
ara nuk janë në dijeni të programeve që zbaton Bashkia 
në lidhje me mbrojtjen, fuqizimin dhe integrimin e 
komunitetit rom dhe egjiptian. Në forumin e zhvilluar 
me pjesëtarë të këtij komuniteti u theksua fakti se 
pavarësisht projekteve të ndryshme që mund të zhvil-
lohen nga organizata të ndryshme ose njësia e 
qeverisjes vendore, ato zbatohen ose përfitohen vetëm 
nga një grup i komunitetit rom që kanë lidhje me orga-
nizatat. 

Komuniteti rom është përfshirë në disa programe të 
organizatave si: Qendra Sociale Murialdo, IRCA etj, ku 
përsëri përfitues janë vetëm një grup i caktuar. Disa 
familje në Baltës kanë përfituar nga programi i strehim-
it me rregullimin e banesave të tyre. Ky program favori-
zon më shumë familjet që kanë një cilësi më të mirë 
jetese dhe kushtesh. Shumica e banorëve me probleme 
të theksuara ekonomike nuk përfitojnë për arsye se 
kanë mangësi në dokumentacionin e tyre. Shumë nga 
familjet rome dhe egjiptiane nuk kanë dokumenta për 
shtëpinë, kusht për përfshirjen në programin e restau-
rimit të banesave. 

Një tjetër kusht ka qenë që shtëpitë të kenë godinë të 
qëndrueshme, me themel dhe me mure rezistente të 
ndërtuara. Shumë prej familjeve rome as nuk kanë 
aplikuar për legalizim banese. Përveç kësaj ky program 
nuk parashikon ndërtim banese, por ndërhyrje të 
pjesshme mbi ndërtim ekzistues. Nga ky program sigur-
isht kanë përfituar ata që i plotesonin kushtet, duke lënë 
jashtë tij shumë familje në nevojë të këtij komuniteti.

PJESËMARRJA E KOMUNITETIT NË VENDIMMARRJE 
Bashkia zhvillon takime konsultuese me komunitetin 
për buxhetin, por njoftimi përpara zhvillimit të këtyre 
takimeve nuk është publik. Asnjë prej pjesëmarrësve në 
Forume nuk ka marrë pjesë në procese të tilla 
konsultuese, pasi nuk kanë qenë në dijeni të organizimit 
të tyre. “Në këto takime ftohen persona që punojnë 
pranë pushtetit lokal. Ne informohemi përmes mediave 
sociale ose medias lokale vetëm pasi takimet kanë 
ndodhur”.  

Prioritet 9. Bashkia të ndërtojë mekanizma të 
unifikuar dhe efektiv për të marrë këndvështrimin e 
komunitetit mbi vendimmarrjet më të rëndë-
sishme, duke:

Prioritet 6. Zbatim me prioritet i programeve që 
nxisin riintegrimin dhe fuqizimin ekonomik të 
familjeve me vështirësi ekonomike të komunitetit 
romë dhe egjiptian. Në mënyrë të veçantë punësi-
mi, strehimi dhe shërbimet e kujdesit shoqëror 
duhet të jenë pjesë përbërëse e këtij programi.

PROGRAME DHE SHËRBIME MBI ADRESIMIN E 
DHUNËS NË FAMILJE 
Në lidhje me dhunën në familje pjesëmarrësit në Forum 
theksuan se janë zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese 
nga organizata të shoqërisë civile, Policia dhe shërbimi 
psiko-social në shkolla, Drejtoria Arsimore Rajonale. 
Ata theksuan mungesën e shërbimeve për viktimat e 
dhunës në familje: “Nuk ka mjedise për ofrimin e shër-
bimeve psiko - sociale. Policia e Fierit pret çdo rast dhe 
nuk ofron dot për të gjitha shërbim psiko - social. Në 
rastet emergjente mbështetje ofrohet nga shërbimi 
psiko - social pranë DAR Fier”. Rastet më të rënda të 
dhunës referohen në Qendrën “Vatra” në Vlorë. Ngritja 
dhe funksionimi i shërbimeve mbrojtëse dhe reha-
bilituese për viktimat e dhunës në familje u konsiderua 
shumë i rëndësishëm nga pjesëmarrësit në Forume. 

Prioritet 7. Ngritja e shërbimeve të emergjencës, 
shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese për 
viktimat e dhunës në familje
Prioritet 8.  Rritje e identifikimit të rasteve të 
dhunës në familje, përmes punës proaktive në 
komunitet, në çdo njësi administrative të struk-
turave të shërbimt social.

• Informuar paraprakisht dhe gjerësisht komunitetin në 
territor, përmes rrugëve të ndryshme të komunikimit, për 
zhvillimin e takimeve apo eventeve konsultuese me 
komunitetin; 
• mos u limituar vetëm tek konsultimi i buxheti; 
• përdorur edhe forma të tjera konsultimi përveç 
takimeve me komunitetin, si dhe duke rritur numrin e 
takimeve konsultuese;
• raportuar sistematikisht në komunitetet se sa prej men-
dimeve të komunitetit janë reflektuar në vendimarrjet e saj;

Prioritet 10. Takime periodike me të rinjtë për 
marrje mendimi në lidhje me aktivitetet që ata duan 
të zhvillohen dhe për çdo vendimmarrje që prek 
ata, përpara finalizimit. Buxhet specifik për të rinjtë.

INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI
E përbashkëta e Forumeve në këndvështrimin e 
informimit dhe komunikimit nga Bashkia me komunite-
tin vendor është vlerësimi i pjesëmarrësve se ndiejnë 
mungesën e informimit mbi vendimet që merren, 
sikurse vështirësi në marrjen e informacionit apo 
kopjeve të akteve normative. 

“Është shumë e vështirë të marrësh të dhëna në Bashki, 
ose duhet të kesh miq ose të shkosh derë më derë. 
Informacioni  shpesh ka gabime drejtshkrimore dhe jo i 
duhur”-u shprehën pjesëmarrësit. Vetë qytetarët ende 
nuk e kanë praktikë të punës së tyre të kërkimit të infor-
macionit në rrugë zyrtare. Në raste shumë të rralla ata 
kanë përdorur kërkimin e informacionit në mënyrë 
zyrtare, me shkresë, atëherë kur ka qenë e pash-
mangshme nga ana e institucionit të shërbimit. 

Duke qenë se në pjesën më të madhe të rasteve qytet-
arët kanë preferuar marrjen e informacionit  në mënyrë 
informale janë ndeshur edhe më shumë me hallakatje 
dhe kanë akumuluar pakënaqësi. Institucionet operojnë 
me shkresë, ndërsa qytetarët me takime miqësie dhe 
ballë përballë.

Prioritet 11. Informimi i publikut mbi rrugën që 
duhet të ndjekë për të patur akses në informa-
cionin e disponueshëm nga Bashkia. Çdo informa-
cion të jetë lehtësisht i aksesueshëm dhe i kuptue-
shëm për të gjithë qytetarët, përfshirë personat me 
aftësi ndryshe.

TRANSPARENCA NË VENDIMARRJE
Bashkia Fier ka një faqe të saj në internet në të cilën 
janë publikuar jo vetëm të dhëna mbi Bashkinë dhe 
organizimin e saj, por edhe mbi shërbimet që ofron 
Bashkia. Ajo publikon vazhdimisht vendimet që merren, 
duke i ngarkuar edhe në portalin Vendime.al. Sipas 
pjesëmarrësve në Forum, faqja e Bashkisë në internet 
egziston, por aty nuk kanë mundur të gjejnë të gjitha 
informacionet që ata duan. 

Qytetarët kërkojnë që në faqe të ketë më tepër informa-
cion për praktikat e marrjes së shërbimeve në insti-
tucion, formularët apo kërkesat e nevojshme, rrugën që 
duhet ndjekur, afatet dhe tarifat e nevojshme. Ndërkohë 
Bashkia ka ngritur dhe kënde të njoftimeve publike dhe 
në njësitë administrative. 

Sipas pjesëmarrësve në Forum këto hapësira duhet të 
shfrytëzohen më shumë për shpalljen e njoftimeve 
publike, gjë që nuk ndodh. Ndërkohë në lidhje me 
takimet publike që zhvillohen për të bërë transparent 
aktivitetin e Bashkisë, pjesëmarrësit theksuan nevojën 
që informimi për këto takime të bëhet publikisht dhe 
vazhdimisht përpara se të kryhen takimet, për të 
mundësuar pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit vendor. 
Kjo jo vetëm për dëgjesat publike, por edhe për 
njoftimet e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Prioritet 12. Organizimi i faqes së Bashkisë në 
internet në përputhje me nevojën e komunitetit për 
të marrë informacion mbi praktikat e marrjes së 
shërbimeve në institucion, formularët apo kërkesat 
e nevojshme, afatet dhe tarifat e nevojshme.

Prioritet 13. Publikimi i vazhdueshëm në këndet e 
njoftimeve publike në të gjithë territorin e Bashkisë 
të vendimeve të marra si nga Bashkia dhe Këshilli 
Bashkiak. 

Prioritet 14. Mbledhjet e Këshillit Bashkiak të 
transmetohen të plota përmes faqes në web të 
Bashkisë, apo rrugëve të tjera të komunikimit 
publik.



PJESËMARRJA E KOMUNITETIT NË VENDIMMARRJE 
Bashkia zhvillon takime konsultuese me komunitetin 
për buxhetin, por njoftimi përpara zhvillimit të këtyre 
takimeve nuk është publik. Asnjë prej pjesëmarrësve në 
Forume nuk ka marrë pjesë në procese të tilla 
konsultuese, pasi nuk kanë qenë në dijeni të organizimit 
të tyre. “Në këto takime ftohen persona që punojnë 
pranë pushtetit lokal. Ne informohemi përmes mediave 
sociale ose medias lokale vetëm pasi takimet kanë 
ndodhur”.  

Prioritet 9. Bashkia të ndërtojë mekanizma të 
unifikuar dhe efektiv për të marrë këndvështrimin e 
komunitetit mbi vendimmarrjet më të rëndë-
sishme, duke:

DEMOKRACIA VENDORE

KONTRATA SOCIALE

• Informuar paraprakisht dhe gjerësisht komunitetin në 
territor, përmes rrugëve të ndryshme të komunikimit, për 
zhvillimin e takimeve apo eventeve konsultuese me 
komunitetin; 
• mos u limituar vetëm tek konsultimi i buxheti; 
• përdorur edhe forma të tjera konsultimi përveç 
takimeve me komunitetin, si dhe duke rritur numrin e 
takimeve konsultuese;
• raportuar sistematikisht në komunitetet se sa prej men-
dimeve të komunitetit janë reflektuar në vendimarrjet e saj;

Prioritet 10. Takime periodike me të rinjtë për 
marrje mendimi në lidhje me aktivitetet që ata duan 
të zhvillohen dhe për çdo vendimmarrje që prek 
ata, përpara finalizimit. Buxhet specifik për të rinjtë.

INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI
E përbashkëta e Forumeve në këndvështrimin e 
informimit dhe komunikimit nga Bashkia me komunite-
tin vendor është vlerësimi i pjesëmarrësve se ndiejnë 
mungesën e informimit mbi vendimet që merren, 
sikurse vështirësi në marrjen e informacionit apo 
kopjeve të akteve normative. 

“Është shumë e vështirë të marrësh të dhëna në Bashki, 
ose duhet të kesh miq ose të shkosh derë më derë. 
Informacioni  shpesh ka gabime drejtshkrimore dhe jo i 
duhur”-u shprehën pjesëmarrësit. Vetë qytetarët ende 
nuk e kanë praktikë të punës së tyre të kërkimit të infor-
macionit në rrugë zyrtare. Në raste shumë të rralla ata 
kanë përdorur kërkimin e informacionit në mënyrë 
zyrtare, me shkresë, atëherë kur ka qenë e pash-
mangshme nga ana e institucionit të shërbimit. 

Duke qenë se në pjesën më të madhe të rasteve qytet-
arët kanë preferuar marrjen e informacionit  në mënyrë 
informale janë ndeshur edhe më shumë me hallakatje 
dhe kanë akumuluar pakënaqësi. Institucionet operojnë 
me shkresë, ndërsa qytetarët me takime miqësie dhe 
ballë përballë.

Prioritet 11. Informimi i publikut mbi rrugën që 
duhet të ndjekë për të patur akses në informa-
cionin e disponueshëm nga Bashkia. Çdo informa-
cion të jetë lehtësisht i aksesueshëm dhe i kuptue-
shëm për të gjithë qytetarët, përfshirë personat me 
aftësi ndryshe.

TRANSPARENCA NË VENDIMARRJE
Bashkia Fier ka një faqe të saj në internet në të cilën 
janë publikuar jo vetëm të dhëna mbi Bashkinë dhe 
organizimin e saj, por edhe mbi shërbimet që ofron 
Bashkia. Ajo publikon vazhdimisht vendimet që merren, 
duke i ngarkuar edhe në portalin Vendime.al. Sipas 
pjesëmarrësve në Forum, faqja e Bashkisë në internet 
egziston, por aty nuk kanë mundur të gjejnë të gjitha 
informacionet që ata duan. 

Qytetarët kërkojnë që në faqe të ketë më tepër informa-
cion për praktikat e marrjes së shërbimeve në insti-
tucion, formularët apo kërkesat e nevojshme, rrugën që 
duhet ndjekur, afatet dhe tarifat e nevojshme. Ndërkohë 
Bashkia ka ngritur dhe kënde të njoftimeve publike dhe 
në njësitë administrative. 

Sipas pjesëmarrësve në Forum këto hapësira duhet të 
shfrytëzohen më shumë për shpalljen e njoftimeve 
publike, gjë që nuk ndodh. Ndërkohë në lidhje me 
takimet publike që zhvillohen për të bërë transparent 
aktivitetin e Bashkisë, pjesëmarrësit theksuan nevojën 
që informimi për këto takime të bëhet publikisht dhe 
vazhdimisht përpara se të kryhen takimet, për të 
mundësuar pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit vendor. 
Kjo jo vetëm për dëgjesat publike, por edhe për 
njoftimet e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Prioritet 12. Organizimi i faqes së Bashkisë në 
internet në përputhje me nevojën e komunitetit për 
të marrë informacion mbi praktikat e marrjes së 
shërbimeve në institucion, formularët apo kërkesat 
e nevojshme, afatet dhe tarifat e nevojshme.

Prioritet 13. Publikimi i vazhdueshëm në këndet e 
njoftimeve publike në të gjithë territorin e Bashkisë 
të vendimeve të marra si nga Bashkia dhe Këshilli 
Bashkiak. 

Prioritet 14. Mbledhjet e Këshillit Bashkiak të 
transmetohen të plota përmes faqes në web të 
Bashkisë, apo rrugëve të tjera të komunikimit 
publik.
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KANALIZIMET
Kanalizimet janë problematikë që haset si në qytetin e 
Fierit, ashtu edhe në njësitë adminsitrative. Në qytetin 
e Fierit ka zona periferike (kryesisht zonat informale) 
ku kanalizimet mungojnë, ose janë të dëmtuara. Sipas 
pjesëmarrësve në Forume, problem janë edhe 
shkarkimet e ujërave të zeza në lumin Gjanica, i cili 
shpërndan në qytet aromë të pakëndshme.
 
Fakti që sot Bashkia Fier ka nisur zbatimin e projektit të 
rehabilitimit të lumit Gjanica dhe rikonceptimin e 
qendrës së qytetit i ka shtuar premisat për të eleminuar 
një pjesë ose të gjithë shqetësimin e qytetarëve. 
Gjithashtu për herë të parë pas 3 dekadash, Bashkia po 
merret seriozisht me problemin më të madh të qytet-
arëve të Fierit “lumin Gjanica”, i cili sot për fat të mirë 
nuk përmbyt më. 

Përsa i përket kanalizimit të ujrave të zeza në qytet, 
sapo ka përfunduar shtrimi i linjës së re në të gjithë 
qytetin dhe shumë shpejt nis puna në zonat informale. 
Në njësitë administrative problemi i kanalizimeve është 
edhe më prezent, madje atje ende vazhdon përdorimi i 
gropave septike.

Prioritet 15. Përmirësim i infrastrukturës nën-
tokësore, kanalizimeve, në zonat informale të 
qytetit dhe në njësitë administrative ku ende vijo-
het me përdorimin e gropave septike 

INFRASTRUKTURË, RRUGË DHE TROTUARE 
Pjesëmarrësit në Forume vlerësuan faktin që akset dhe 
unazat kryesore të qytetit janë rregulluar ose janë duke 
u kryer investime. Jo të gjitha rrugët në brendësi të 
lagjeve kanë cilësi të mirë dhe standard. Shumë rrugë 
lagjesh ose kanë trotuare të vogla ose trotuaret mun-
gojnë. Në lagjen “Liri Gero” ka disa segmente që janë 
jashtë kushteve, si për kalimtarët dhe për makinat. 
Sinjalistika rrugore horizontale në shumë rrugë nuk 
është e dallueshme, kurse ajo vertikale nuk ekziston, 
pasi në Fier operohet vetëm me rrethrrotullime.

Prioritet 16. Vijimi i investimeve dhe ndërhyrjeve 
që përmirësojnë infrastrukturën në rrugët në 
brendësi të lagjeve, si dhe në sinjalistikën rrugore.

Prioritet 17. Shtim i terreneve sportive në qytet.

GJELBËRIMI 
Nevoja për përmirësimin e gjelbërimit në qytetin e Fierit 
u theksua nga pjesëmarrësit në Forumet e këtij qyteti. 
“Në lagjet “Liri Gero”, “Sheq i Madh” dhe “1 Maji” 
gjelberimi pothuajse nuk ekziston”- u shprehën ata. 
Gjelbërimi në qytet nuk është në nivelin e duhur. Pothu-
ajse në të gjitha rrugët, pemët shumëvjeçare janë prerë 
dhe janë zëvendësuar me pemë të vogla që nuk mbajnë 
gjethe.

Prioritet 18. Zgjerim i hapësirave të gjelbërta dhe 
veçanërisht ndërhyrje për gjelbërim në lagjet “Liri 
Gero”, “Sheq i Madh” dhe “1 Maji”.

NDRIÇIMI  
“Ndriçimi është i mirë në rrugët kryesore, por jo në 
rrugët brenda lagjeve”- theksuan pjesëmarrësit në 
Forumet e qytetit Fier. Në lagjen “Liri Gero” ndodhet 
vetëm një dritë në të gjithë rrugën. 

Në lagjet e tjera ka shtylla ndriçimi, por kanë llampat e 
djegura, ose janë të thyera. Banorët në zonat periferike 
e sigurojnë përgjithësisht vetë ndriçimin, sidomos në 
rrugët e vjetra ku ndodhen shtëpi private.

Prioritet 19. Përmirësim i ndriçimit në lagjet dhe 
në brendësi të qytetit, veçanërisht në zonat 
periferike. Mirëmbajtja e shtyllave të ndriçmit në 
rrugët ku ndriçimi egziston.
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PASTRIMI 
Pjesëmarrësit në Forumet e qytetit Fier u shprehën të 
kënaqur me cilësinë e pastrimit. “Pastrimi është i shpe-
shtë dhe kryhen disinfektime ne vendet e koshave” - 
theksuan ata. Në lagjet “Liri Gero” dhe “Sheq i Madh” 
nevojitet shtimi i numrit të koshave për mbetjet urbane. 

Prioritet 20. Shtimi i koshave për mbledhjen e 
mbetjeve urbane në lagjet “Liri Gero” dhe “Sheq i 
Madh”.

SHKOLLAT 
“Pjesa dërmuese e shkollave janë rikonstruktuar tre 
vitet e fundit dhe infrastruktura e tyre është shumë e 
mirë. Mungesa e ngrohjes duhet të zgjidhet për këto 
shkolla”- theksuan pjesëmarrësit në forumet e qytetit 
Fier. Ndërkohë shkollat “Pinellopi Pirro”, “Liri Gero”  dhe 
“Naim Frashëri” kanë probleme serioze në infrastruk-
turë. Ato kanë nevojë për rikonstruksion të plotë që nga 
shtrimi i pllakave, muret, dyert dhe tualetet.
 
Sipas pjesëmarrësve nevojë për ndërhyrje kanë edhe 
shkollat “Rakip Kryeziu”, “Vasil Sota”, Verri në zonat 
rurale. Infrastruktura sportive në shumë shkolla është 
e papërshtatshme, ose mungon dhe kjo është më e 
dukshme në shkollat e fshatrave. 

Prioritet 21. Mbulimi me ngrohje i të gjitha godi-
nave të shkollave në të gjithë territorin dhe 
sistemim i terreneve sportive.

Prioritet 22. Rikonstruksion i shkollave: “Liri 
Gero”, “Pinellopi Pirro”, “Naim Frashëri”, “Rakip 
Kryeziu”, Shkolla “Vasil Sota”, Verri. Rikonstruk-
sion i shkollave 9 vjeçare në Dermenas dhe Libof-
shë. Rikonstruksion i shkollave të mesme në 
Portëz dhe Levan. 

Grupi i dytë / NDËRHYRJE DISI PRIORITARE

FURNIZIMI ME UJË TË PIJSHËM 
Në qytet nuk ka probleme me furnizimin me ujin e 
pijshëm, por me cilësinë e tij. Banorët nuk përdorin ujin 
e rrjetit si ujë të pijshëm, por e blejnë atë duke krijuar 
kosto shtesë që do të shmangeshin nëse uji i rrjetit do 
të ishte në cilësinë e duhur. 

Prioritet 23. Përmirësim i cilësisë së ujit, për të 
shmangur koston e qytetarëve në blerjen e ujit të 
pijshëm.

KOPSHTET DHE ÇERDHET 
Sikurse tek shkollat, këto katër vite është investuar 
edhe në infrastrukturën e kopshteve dhe pjesëmarrësit 
në Forume ishin të kënaqur me cilësinë e shërbimit në 
to. Ata theksuan nevojën për të rritur numrin e 
kopshteve, pasi janë të limituara krahasuar me numrin 
e popullsisë. 

Në lidhje me çerdhet pjesëmarrësit theksuan nevojën e 
rikonstruksionit të tyre në lagjet:  “29 Nëntori” dhe “11 
Janari”. Është e nevojshme hapja e një çerdheje të re, të 
cilën aktualisht edhe bashkia po e vlerëson si mundësi. 
Nga ana e Bashkisë është marrë me qera nje mjedis për 
çerdhe në lagjen Kastriot.

Prioritet 24. Ngritja e kopshteve të reja në Dërme-
nas, Libofshë, Portëz, Cakran dhe qytet Fier.

Prioritet 25. Rikonstruksion i çerdheve në lagjet:  
“29 Nëntori” dhe “11 Janari”, si dhe ngritja e një 
çerdheje në lagjen Kastriot.



PROGRAME DHE SHËRBIME PËR INDIVIDËT NË NEVOJË
Në dijeninë e pjesëmarrësve në Forume, në territorin e 
Bashkisë Fier janë të ngritura dhe funksionojnë: Qendra 
“Horizont” (qendër ditore për fëmijë me aftësi ndryshe) dhe 
“Shtëpia e të Moshuarve” (shërbim rezidencial për të 
moshuarit). Pjesëmarrësit në Forume vlerësuan pozitivisht 
shërbimin për fëmijët me aftësi ndryshe, ndërkohë që thek-
suan nevojën për rikonstruksion dhe përmirësimin e 
cilësisë së shërbimit në Shtëpinë e të Moshuarve. 

Në njësinë administrative Seman është ngritur një qendër 
komunitare, por mungon aktiviteti në këtë qendër dhe aktu-
alisht ajo nuk ofron asnjë lloj shërbimi. Pjesëmarrësit në 
Forume sugjeruan që Bashkia të përdorë asete të saj dhe të 
ndërtojë qendra komunitare në të gjithë territorin e saj, me 
qëllim ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror për 
individë në nevojë për këto shërbime. 

Prioritet 26. Ngritja e qendrave komunitare në qytetin 
e Fierit dhe njësitë administrative sipas nevojave të 
identifikuara dhe vlerësuara për shërbime të kujdesit 
shoqëror, me shërbime për fëmijët dhe familjen.

Prioritet 27. Përmirësim i infrastrukturës dhe cilësisë 
së shërbimit në Shtëpinë e të Moshuarve (shërbimi 
rezidencial).

PJESËMARRJA E GRAVE NË VENDIMMARRJE 
Ndërkohë që theksuan se pjesëmarrja e gruas në vendi-
marrje lokale është një çështje e rëndësishme, pjesëmar-
rësit në Forume ishin të painformuar mbi numrin e grave të 
përfshira në Këshillin Bashkiak. Mungesa e kontakteve të 
drejtpërdrejta të këshilltarëve në përgjithësi me komu-
nitetet vendore, si dhe e aktivitetit publik të Këshillit Bash-
kiak janë arsyet kryesore pse komunitetet lokale përgjithë-
sisht kanë këtë nivel informimi mbi pjesëmarrjen e gruas 
në vendimmarrjet lokale.  

Prioritet 28. Rritje e përfaqësimit dhe angazhimit të 
grave nëKëshillin Bashkiak dhe krijimi i urave të 
komunikimit të drejtpërdrejtë të tyre me komunitetet 
vendore. 

DIMENSIONI SOCIAL
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