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FALENDERIME:

Qendra Aulona Vlorë i shpreh mirënjohje të gjithë pjesëmarrësve banorë dhe zyrtarë vendorë, të zgjedhur 
dhe të emëruar, që jetojnë dhe punojnë si pjesëtarë të komunitetit të bashkisë Orikum, Komunës Novoselë 
dhe Komunës Qendër. Gjithashtu falenderime shprehim edhe në drejtim të financuesit të projektit 
“Mobilizimi i grave për zhvillimin e komunitetit” Qendrës Nderkombetare Olof Palme dhe qeverisë 
Suedeze që mundësuan vlerësimin e komunitetit për qeverisjen vendore. Një falenderim i veçantë shkon 
për të gjithë bashkëpunëtorët e ngushtë të projektit, individë dhe institucione, shoqata dhe agjenci 
ndërkombëtare që kanë mbështetur përpjekjet e qendrës sonë për të përmbushur misionin për nxitjen 
dhe respektimin e të drejtave të vajzave dhe grave ne zonën e Vlorës. Gjithashtu, falenderojmë eksperten 
e çështjeve të barazisë gjinore znj. Meri Poni që ndihmoi në shkrimin e këtij raporti.
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I. HYRJE

1.1. Përmbledhje e raportit

Në qershor 2015, Shqipëria do të organizojë zgjedhjet administrative për qeverisjen vendore, prej të 
cilave	do	të	dalin	organet	drejtuese	të	pushtetit	vendor:	kryesitë	dhe	këshillat	vendore	për	çdo	bashki	e	
komunë. Në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme vendore, Qendra Aulona po zbaton një projekt, të titulluar 
“Mobilizimi	i	grave	për	zhvillimin	e	komunitetit”	i	cili	synon	identifikimin	e	nevojave	të	komunitetit,	me	
fokus	gratë.	Duke	përcaktuar	prioritetet	e	komunitetit	në	lidhje	më	shërbimet	vendore,	projekti	synon	
t’ia servirë këto prioritete të zgjedhurve vendorë dhe kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme vendore të 
qershorit 2015, në mënyrë që ata të përfshijnë në programet e tyre elektorale edhe kërkesat prioritare 
te komunitetit, përfshirë ato të vajzave dhe grave. Rezultatet e vlerësimeve të projektit u vlejnë edhe të 
zgjedhurve	aktuale	të	qeverijes	vendore,	të	cilët	janë	në	përfundim	të	mandatit,	por	që	gjithësesi	janë	në	
detyrë deri në qershor 2015.

Ky raport mbulon zbatimin e veprimtarive dhe arritjen e objektivave të projektit për vlerësimin e punës së 
qeverisjes vendore nga ana e komunitetit që u krye përmes sistemit të pikëve (SCORE CARDS). Projekti 
u realizua në bashkëpunim me Bashkinë Orikum, Komunën Novoselë dhe Komunën Qendër, në qarkun e 
Vlorës.	Raporti	reflekton	veprimtaritë	e	kryera	përgjatë	periudhës	tremujore:

1 shtator – 30 nëntor 2014, të ndërmarra nga Qendra Aulona Vlorë në bashkëpunim me komunite-
tin dhe njësitë vendore Orikum, Novoselë dhe Qendër.

Projekti synon të vendosë një mekanizëm dialogu të vazhdueshëm mes komunitetit dhe njësive të qe-
verisjes vendore, në bazë te sistemit të pikëzimit të vlerësimit të komunitetit për punën e qeverisjes 
vendore (VKQ). Qëllimi i projektit është të nxisë dhe monitorojë zbatimin e ligjit për barazinë gjinore dhe 
të	ndihmojë	njësitë	vendore	të	planifikojnë	dhe	buxhetojnë	programin	e	barazisë	gjinore	në	nivel	vendor.	
Projekti synon ta arrijë këtë qëllim përmes bashkëpunimit me komunitetin dhe pushtetin vendor, në vijim 
të veprimtarive të deritanishme të ndërmarra për vlerësimin e qeverisjes vendore në Bashkinë Orikum, 
Komunën Novoselë dhe Qendër.

Projekti synon gjithashtu ta përdorë mekanizmin e dialogut komunitet-qeveri vendore edhe në të ardh-
men	për	të	ndihmuar	njësitë	vendore	të	përmbushin	kërkesat	ligjore	që	rrjedhin	nga	legjislacioni	ven-
das dhe konventat ndërkombetarë në fushën e te drejtave të grave si dhe të përmbushin detyrimet për 
nxitjen dhe respektimin e te drejtave të vajzave dhe grave. Gjithashtu, projekti synon që përmes këtij 
projekti	të	ndihmojë	autoritetet	vendore	të	identifikojnë	nevojat	dhe	të	ngrenë	shërbime	lokale.	Qëllimi	i	
këtij	dialogu	është	të	ngrejë	kapacitetin	e	qeverisjes	vendore	për	përgjigje	institucionale	ndaj	nevojave	
të komunitetit.

Organizata zbatuese e projektit, Qendra Aulona Vlorë organizoi një sërë veprimtarish për vlerësimin e 
nevojave	prioritare	të	komunitetit	dhe	vlerësimin	e	përgjigjes	institucionale	të	qeversjes	vendore	ndaj	
këtyre nevojave. Veprimtaritë përfshijnë takime me komunitetin, me pushtetin vendor dhe takime bal-
lafaquese mes të dyja grupeve për të vendosur një urë komunikimi për bashkëpunim të metejshëm.

Në vijim të veprimtarive të përmbledhura në këtë raport, rezultatet e vlerësimeve do të prezantohen në 
një takim për pjesëmarrësit në vlerësim, për publikun dhe autoritetet vendore. Rezultatet e këtij vlerësimi 
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do të mund t’u shërbejnë organeve të zgjedhura dhe administratës së njësive vendore për të përfshirë 
në	strategjitë	e	tyre	të	zhvillimit	socio-ekonomik	edhe	nevojat	e	vajzave	dhe	grave.	Bazuar	në	prioritetet	
e komunitetit, qeverisjet vendore mund të prioritizojnë listën e nevojave dhe të mendojnë për zgjidhjen 
institucionale	të	tyre.	Gjithashtu	Qendra	Aulona	do	të	vazhdojë	ta	mbajë	aktiv	mekanizmin	e	dialogut	
“komunitet – qeveri vendore” për të dhënë kontribut në zgjidhjen e problemeve të vajzave dhe grave. 
Në	vijim,	Qendra	Aulona	do	të	ofrojë	ndihmesë	në	rritjen	e	kapacitetit	të	vajzave	dhe	grave	të	zonës	së	
Vlorës për aktivizim politik dhe pjesëmarrje në vendimmarjen publike.

1.2. Permbledhje e rezultateve të vlerësimeve

Në	kuadër	të	projektit	u	organizuan	15	takime	vlerësuese	ku	u	aktivizuan	233	pjesëmarrës,	prej	të	cilëve	
60 përfaqësues të pushtetit vendor dhe 173 përfaqësues të komunitetit nga Bashkia Orikum, Komuna 
Novoselë dhe Komuna Qendër. Qendra Aulona organizoi 6 fokus grupe me komunitetin, 6 fokus grupe 
me	pushtetin	vendor	dhe	3	takime	ballafaquese	me	të	dyja	grupet.	Në	secilën	njësi	vendore	u	organi-
zuan	5	takime	nga	të	cilat	2	fokus	grupe	me	komunitetin,	2	fokus	grupe	me	pushtetin	vendor	dhe	nga	1	
takim ballafaques mes të dyjave.

Treguesit për vlerësimin e komunitetit për qeverisjen vendore (VKQ) ishin 18 dhe u grupuan në katër bllo-
qe që kishin të bënin me politikat vendore në lidhje me përfaqësimin politik, aktivizimin ekonomik dhe 
formimin profesional te vajzave dhe grave. Çështjet kryesore të mbuluara në takimet vlerësuese përf-
shijë: pjesëmarrjen e grave në vendimmarrjen publike dhe politikë; politikat vendore për përmirësimin e 
gjendjes	ekonomike	të	vajzave	dhe	grave;	cilësinë	e	shërbimeve	publike	në	nivel	vendor	dhe	trajtimin	e	
dhunës në familje ku vajzat dhe gratë janë më së shumti viktima.

Në lidhje me përfaqësimin politik, u vlerësua si tregues prania e vajzave dhe grave në organet e zgjed-
hura të qeverisë vendore. Nga vlerësimi doli se vajzat dhe gratë janë minimalisht të përfaqësuara në or-
ganet drejtuese të pushtetit vendor. Nuk ka asnjë njësi vendore që drejtohet nga gratë, ka vetëm një grua 
nënkryetare komune në komunën Novoselë, 1 grua këshilltare bashkiake në Orikum, një grua këshilltare 
komunale në Qendër dhe 3 gra këshilltare në komunën Novoselë.
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Përfaqësimi i grave dhe vajzave ne komisionet zgjedhore ka qenë më i madh, por komisionet janë teknike 
e	lidhen	me	procesin	e	votimit	dhe	jo	me	vendimmarjen	publike.	Ka	prani	të	pakët	të	grave	në	strukturat	
lokale drejtuese partiake dhe për pasojë edhe moskandidime në listat për zgjedhjet vendore.

Përsa i përket poltikave vendore për përmirësimin e gjendjes ekomike, u ngritën një sërë treguesish 
si:	gjendja	e	përkujdesit	social	për	të	vegjlit,	gjendja	e	shërbimit	arsimor,	ndihma	ekonomike	për	gratë	
në nevojë, nxitja e punësimit të vajzave dhe grave, gjendja ekonomike e zonës dhe shërbimet vendore 
për	formimin	profesional.	Nga	vlerësimi	rezulton	se	në	asnjë	njësi	vendore	nuk	ekzsitojnë	çerdhet	dhe	
se nënat me fëmijë të vegjël e kanë të pamundur të punësohen ose të ruajnë marrëdhënien e punës 
për shkak të mungesës së përkujdesit publik. Gjendja e infrastrukturës së kopshteve dhe shkollave 
9-vjeçare	është	përmirësuar	si	pasojë	e	investimeve	publike	në	lyerjen	e	ndërtesave	dhe	rregullimeve	
të	pjesëshme,	por	kushtet	brenda	këtyre	institucioneve	janë	të	papërshtatshme	për	qëndrimin	e	fëmi-
jëve	pasi	ka	probleme	me	sigurimin	e	shërbimeve	elementare	si	uji	dhe	higjena.	Banjot	në	shumicën	e	
kopshteve dhe shkollave janë në kushte jo të mira higjeno- sanitare. Ka fshatra ku shkollat janë jashtë 
funksionit si pasojë e rrënimit, mungesës së furnizimit me ujë dhe mospasjes së nxënësve. Gratë e 
papuna	nuk	përfitojnë	asnjë	lloj	ndihme	të	posaçme	ekonomike,	pasi	njësitë	vendore	zbatojnë	ligjin	për	
shërbimet	sociale	sipas	të	cilit	vetëm	titullari	është	përfitues	i	ndihmës	ekonomike.	Gratë	kryefamiljare	
të	papuna	e	përfitojnë	këtë	ndihmë.	Nuk	ka	shërbime	vendore	për	nxitjen	e	punësimit	të	vajzave	dhe	
grave punë-kërkuese. Njësitë vendore nuk kanë pasur ndikim tek bizneset lokale për punësimin e grave 
dhe	vajzave	edhe	për	arsyen	se	shumica	e	këtyre	bizneseve	janë	njësi	të	vogla	që	tregtojnë	mallra	te	
konsumit të përditshëm. Gjithashtu njësitë vendore nuk kanë shërbime të formimit profesional.

Sektori	i	shërbimeve	publike	që	ka	lidhje	me	cilësinë	e	jetës	së	banorëve	paraqet	mungesa	të	theksuara	
në shumë drejtime. Furnizimi me ujë të pijshëm kryhet në bashki dhe komuna, por një pjesë e fshatrave 
vuajnë	mungesën	e	furnizimit	të	rregullt	me	ujë.	Ndërsa	cilësia	e	ujit	të	pijshëm	është	e	ulët	si	për	zonën	
urbane edhe për atë rurale, pasi rrjetet e shpërndarjes janë të amortizuara, sistemi i kanalizimit të ujrave 
të zeza nuk mirëmbahet dhe ka ndërhyrje të paligjshme në rrjetin e ujesjellësit për përdorim vetjak, la-
vazhe, biznese dhe vaditje. Kanalizimet për kullim nuk mirëmbahen. Rreshjet e shumta në vjeshtë dhe 
dimër nxjerrin lumin jashtë shtratit. Hidrovori nuk funksionon dhe një pjesë e tokave janë përmbytur. 
Gjithashtu	lumenjtë	nuk	disiplinohen	dhe	gërryejnë	terrenin.	Gjendja	e	rrugëve	nacionale,	ndër-qytetëse	
dhe ndër-fshatëse është relativisht e mirë si pasojë e investimeve publike në rrjetin e rrugëve, por rrugët 
dytësore	në	fshatra	vazhdojnë	të	mbeten	të	pashtruara	dhe	të	pandriçuara.	Gjendja	e	ndriçimit	të	rrugëve	
ne	bashki	dhe	komuna	është	 relativisht	e	mirë	si	pasojë	e	mirëmbajtjes	së	sistemit	 të	ndriçimit	nga	
pushteti vendor dhe pagesave te banorëve, por ne disa fshatra kryesisht në ato që nuk paguajnë nuk ka 
ndriçim	publik.	Menaxhimi	i	mbetjeve	inerte	dhe	asgjesimi	i	plehrave	janë	një	tjetër	problematikë	e	dalë	
gjatë vlerësimit, pasi edhe pse ka patur investime dhe kontraktim të shërbimit privat për pastrimin dhe 
grumbullimin e plehrave nga ana e njësive vendore, ka pjesë të territorit të bashkisë dhe komunave që 
nuk mbulohen nga ky shërbim në mënyrë të rregullt. Problemit të ndotjes së mjedisit i shtohet edhe sjel-
lja	e	papërgjgjshme	e	banorëve	të	cilët	nuk	i	hedhin	plehrat	në	vend-grumbullimet	e	caktuara.	Gjithashtu	
problem	mbetet	edhe	asgjësimi	 i	plehrave,	djegja	e	 të	cilave	pranë	buzës	së	 lumenjve,	në	periferi	 të	
zonave	të	banuara	ndot	ajrin	dhe	ujin.	Përveç	bashkisë	së	Orikumit	ku	ndodhet	një	park	shlodhës	me	
një kënd të vogël lojnash, në asnjë komunë dhe fshat nuk ka parqe shlodhëse dhe hapësira të blerta për 
përdorim nga banorët, të investuara nga komuna.

Dhuna në familje përbën një problem të mprehtë për shoqërinë shqiptare dhe u shtrua për vlerësim nga 
komuniteti.	Në	asnjerën	prej	njësive	vendore	nuk	ka	struktura	të	posaçme	të	trajtimit	të	dukurisë	së	dhu-
nës	në	familje	dhe	as	njësi	informacioni	për	referimin	e	viktimave	të	dhunës	në	zinxhirin	e	shërbimeve	
psiko-mjeko-ligjore.	Këto	funksione	mbulohen	nga	shoqëria	civile	që	punon	për	mbrojtjen	e	grave	ne	
Vlorë, qendra Aulona dhe Vatra.
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II. METODOLOGJIA

Vlerësimi i nevojave të komunitetit për shërbime publike dhe përgjigja e pushtetit vendor ndaj këtyre 
nevojave u krye përmes fokus grupeve. U organizuan 12 të tilla, 6 me komunitetin dhe 6 me pushtetin 
vendor. Në përfundim të fokus grupeve u organizuan edhe tre debate ballafaqimi mes komunitetit dhe 
pushtetit	 vendor	 për	 të	 evidentuar	 problemet	 dhe	 për	 të	 gjetur	 zgjidhje	 institucionale.	Çështjet	 që	 u	
shtruan për diskutim ishin të njejta në të gjitha takimet si në fokus grupet ashtu edhe në debatet bal-
lafaquese, me qëllim që të ruhej e njëjta linjë debati për vlerësimin e nevojave dhe shërbimeve. Për 
drejtimin	e	diskutimit	në	fokus	grupe	dhe	në	debate	ballafaquese	u	caktua	një	listë	paraprake	çështjesh	
që	u	huazua	nga	metodologjia	standarte	e	vlerësimit	me	pikë	(Community	Based	Score	Cards–	CBSC)	e	
përdorur në vende të ndryshme për të matur nivelin e kënaqësisë së komunitetit me shërbimet publike. 
Vlerësimi përfshinte 5 shkallë që varionin nga 1-5, ku 1 shënonte shkallën më të ulët të kënaqësisë dhe 
5	shkallën	më	të	lartë	(në	shtojcën	A.	është	paraqitur	një	model	skede	pikëzimi).

Gjithashtu për vlerësimin e situatës së vajzave dhe grave në këto njësi vendore, u përdorën edhe doku-
mentet	e	politikës	sociale	dhe	kuadri	ligjor	në	fushën	e	barazisë	gjinore	duke	u	fokusuar	në	4	fusha:	(i)	
përfaqësimi politik; (ii) gjendja ekonomike; (iii) shërbimet publike dhe (iv) dhuna me bazë gjinore. Për 
secilën	fushë	u	përcaktuan	pyetje	më	të	specifikuara	në	mënyrë	që	të	lehtësohej	procesi	i	diskutimit	dhe	
të	mblidhej	informacion	për	gjendjen	e	vajzave	dhe	grave	në	këto	katër	aspekte.

Lista cështjeve të diskutuara
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2.1. Fokus grupet me komunitetin

Si	fillim	projekti	organizoi	6	takime	me	përfaqësues	të	komunitetit	në	të	trija	njësitë	vendore:	Bashkia	
Orikum,	Komuna	Novoselë	dhe	Komuna	Qendër.	Në	secilën	njësi	vendore,	qendra	Aulona	organizoi	nga	
2 fokus grupe me përfaqësues të komunitetit, banorë të këtyre zonave. Fokus grupet me komuntetin 
u kryen pa praninë e përfaqësuesve të qeverisjes vendore në mënyrë që banorët të shpreheshin lir-
shëm	për	problemet	dhe	të	diskutonin	mes	tyre	se	cilat	ishin	nevojat	më	imediate	për	komunitetin	në	
përgjithësi	dhe	për	gratë	në	veçanti.	Fokus	grupet	nxitën	dialogun	qytetar	dhe	krijuan	mundësi	për	rrahje	
opinionesh dhe argumentim problemesh me fakte nga jeta e përditshme në komunitet.

Në	çdo	takim,	pjesëmarrësve	iu	shpjegua	metodologjia	e	vlerësimit	të	Komunitetit	per	Qeverisjen	Ven-
dore (VKQ) dhe sistemi i pikëve (CBSC). Pjesëmarrësit në takime përfaqësonin komunitetet përkatëse 
në bashki, komuna dhe fshatra. Takimet zgjatën rreth 2 orë dhe shërbyen si forume diskutimesh për 
çështje	që	 lidhen	më	qeverisjen	vendore	dhe	marrjen	parasysh	prej	politikave	 lokale	të	të	drejtave	të	
vajzave dhe grave. Në Bashkinë Orikum u organizuan dy takime me komunitetin, në datat 29 dhe 30 
shtator2014, ku morën pjesë 30 pjesëmarrës me profesione të ndryshme si: fermerë, mesuese, aktiviste 
të komunitetit, studente, infermiere dhe gra shtëpiake. Pjesëmarrësit nëpër takime sollën problematikën 
e	çdo	zone,	përfshirë	edhe	fshatrat	e	kësaj	bashkie.	Në	Komunën	Novoselë	takimet	u	orgaizuan	më	25	
dhe	26	shtator	2014	me	26	pjesëmarrës	nga	të	gjitha	fshatrat	e	komunes,	si	dhe	kryepleqesia	e	çdo	
fshati. Në Komunën Qendër u organizuan dy takime në datat 18 dhe 23 shtator 2014, ku morën pjesë 30 
vetë nga 12 fshatrat e komunës.

2.2. Fokus grupet me pushtetin vendor

Aktiviteti i dytë i ndërmarrë për vlerësimin e punës së qeverisjes vendore për komunitetin u krye me 
punonjës të njësive vendore në bashkinë Orikum, Komunën Novoselë dhe Komunën Qendër. Në këto 
takime morën pjesë zyrtarë të zgjedhur dhe punonjës të administratës vendore. Ne 6 fokus grupet me 
pushtetin	vendor	u	diskutua	mbi	cilësinë	e	shërbimeve	që	njësitë	vendore	ofrojnë	për	banorët	e	tyre.	
Takimet	u	realizuan	përmes	një	reflektimi	vetëvlersues	për	punën	e	bërë	nga	qeverija	vendore	dhe	nxor-
rën në pah një sërë problemesh që has pushteti vendor në realizimin e detyrave funksionale në dobi të 
mirëqenies së komunitetit. Për të analizuar punën e qeverisjes vendore u organizuan nga dy fokus grupe 
për	çdo	njësi.	Ne	Bashkinë	Orikum	takimet	u	organizuan	në	datat	16	dhe	17	shtator	2014	ku	morën	pjesë	
20 zyrtarë vendorë, përfaqësues të administratës vendore dhe këshillit lokal. Në Komunën Novoselë, 
takimet u organizuan në datat 6 dhe 7 shtator 2014 me 20 pjesëmarrës punonjës dhe këshilltarë të ko-
munës. Ne Komunën Qendër, takimet u organizuan në datat 9 dhe 10 tetor 2014 me pjesëmarrjen e 20 
zyrtarëve	vendorë.	Çështjet	për	të	cilat	u	bë	vlerësimi	ishin	identike	si	ato	që	u	diskutuan	nëpër	takimet	
me	komunitetin,	në	mënyrë	që	të	merrej	informacion	për	cështje	të	njejta	si	nga	komuniteti,	në	rolin	e	
përfituesit	të	shërbimeve	ashtu	edhe	nga	pushteti	vendor	në	rolin	e	ofruesit	të	shërbimeve	publike.

2.3. Debatet ballafaquese

Për të plotësuar tablonë e vlerësimit të qeverisjes vendore nga ana e komunitetit dhe nga ana e vetë 
zyrtarëve të qeverisjes vendore, në përfundim të fokus grupeve me komunitetin dhe pushtetin vendor, u 
organizuan edhe tre takime ballafaquese, për t’u dhënë mundësi banorëve, administratës dhe të zgjed-
hurve	vendorë	të	diskutonin	për	politikat	vendore	dhe	cilësinë	e	shërbimeve	që	ofrohen	prej	tyre.	Këto	
takime u organizuan në të trija njësitë vendore: bashkinë Orikum, Komunën Novoselë dhe Komunën 
Qendër. Pjesëmarrësit krahasuan vlerësimet me pikë dhe ofruan rekomandime për pushtetin vendor.
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Takimi ballafaques në Orikum u organizua më datë 31 tetor 2014 me pjesëmarrjen e 30 personave, nga 
të	cilët	10	përfaqësues	të	pushtetit	vendor	dhe	20	perfaqësues	të	komunitetit,	të	ardhur	nga	bashkia	
dhe nga fshatrat. Takimi në komunën Novoselë u organizua me 14 nentor 2014, me pjesëmarrjen e 
34	personave,	nga	të	cilët	10	zyrtarë	te	komunës	dhe	24	përfaqesues	të	komunitetit.	Në	takim	merrte	
pjesë gjithashtu një grup nga komuniteti rom i kësaj zonë i përbërë nga katër burra dhe dy gra. Kishte 
përfaqësues	nga	të	gjitha	fshatrat	e	komunës,	si	dhe	kryepleqësia	e	cdo	fshati.	Takimi	në	Komunën	
Qendër	u	organizua	me	30	tetor	2014,	me	23	pjesëmarrës,	nga	të	cilët	10	përfaqësues	të	komunës	dhe	
13 përfaqësues të komunitetit nga të 12 fshatrat.

2.4. Shfletimi i dokumentacionit zyrtar

Në	funksion	 të	projektit	u	përdor	edhe	dokumentacioni	zyrtar	 i	politikës	sociale	dhe	 legjislacionit	në	
fushën	e	çështjeve	gjinore.	Analiza	e	dokumentacionit	u	përdor	për	të	kuptuar	përmbajtjen	dhe	qëllimin	
e politikave publike në lidhje me barazinë gjinore. Tekstet e analizuara janë dokumentet ligjore dhe poli-
tike	të	prodhuara	nga	Ministria	e	Mirëqenies	Sociale	dhe	Rinisë	ku	u	përzgjodhën:

- Ligji “Për masat kundër dhunës në marrëdheniet familjare” nr 9669, datë 18.12.2006;

- Ligji “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” nr.9970, datë 24.08.2007;

- Ligji “Për mbrojtjen kundër diskriminimit” nr.10221, datë 04.02.2010;

- Strategjia Kombëtare për barazinë gjinore dhe dhunën në familje 2007-2010;

- Strategjia Kombëtare për barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, 
2011-2015;

- Strategjia kombëtare e përfshirjes shoqërore;

- Ligji “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” nr. 9355, datë 10.03.2005;

- INSTAT “Femra dhe Meshkuj në Shqipëri” 2013.

Në Ligjet dhe Strategjitë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën shprehet qartazi vullneti politik 
për	të	ndryshuar	situatën	e	pafavorshme	të	grave	në	favor	të	tyre,	pasi	prej	këtij	ndryshimi	përfitojnë	jo	
vetëm	gratë	por	e	gjithë	shoqëria.	Gjithashtu	në	dokumentacionin	ligjor	parashikohen	masa	për	nxitjen	
e barazisë gjinore në fushat ku njëra gjini nënpërfaqësohet dhe për ta konkretizuar këtë ndërhyrje, ligji 
parashikon edhe një kuotë përfaqësuese prej 30% në të gjitha postet drejt uese dhe ekzekutive publike 
si arsimi, punësimi dhe vendimmarja politike. Ndërsa përsa i përket vënies në jetë të kuadrit ligjor për 
barazinë gjinore në shoqëri, Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën me Bazë Gjinore dhe 
Dhunën në Familje për periudhën 2010-2015 parashtron një ndërhyrje në katër fusha të shoqëruara edhe 
me plan-veprim si më poshtë:

Fusha e parë: Forcimi	i	mekanizmit	institucional	për	zbatimin	e	politikës	gjinore,	ku	ka	parasysh	ngritjen	
dhe fuqizimin e pikave fokale në nivel qeverisës qendror dhe vendor (makineria e barazisë gjinore dhe 
pikat	fokale	gjinore	në	institucionet	qeveritare	dhe	njësitë	vendore);

Fusha e dytë: Rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrjen publike dhe përfaqësimi politik dhe në 
nivelet drejtuese ekzekutive në masën 30%;

Fusha e tretë: Fuqizimi ekonomik i grave, përmes punësimit dhe sipërmarrjes private;

Fusha e katërt: Zvogëlimi i dhunës me bazë gjinore përmes ashpërsimit të masave ndëshkuese ligjore, 
parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës.
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Këto	dokumente	 ligjore	e	politike	u	përdorën	për	 të	hartuar	çështjet	e	diskutimit	publik	 të	debatuara	
nëpër fokus grupe dhe debate ballafaquese.

2.5. Përmbledhje e veprimtarive kryesore të projektit

· U organizuan 2 fokus grupe me komunitetin në Bashkinë Orikum

· U organizuan 2 fokus grupe me komunitetin në komunën Novoselë

· U organizuan 2 fokus grupe me komunitetin në Komunën Qendër

· U organizuan 2 fokus grupe me pushtetin vendor në Bashkinë Orikum

· U organizuan 2 fokus grupe me pushtetin vendor në komunën Novoselë

· U organizuan 2 fokus grupe me pushtetin vendor në Komunën Qendër

· U organizua një debat ballafaques në Bashkinë Orikum

· U organizua një debat ballafaques në komunën Novoselë

· U organizua një debat ballafaques në Komunën Qendër
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III. REZULTATET E VLERËSIMIT

3.1. REZULTATET NGA VLERËSIMI I KOMUNITETIT

1. ANALIZË E VLERËSIMIT TË KOMUNITETIT

Për vlerësimin e punës së qeverisijes vendore nga ana e komunitetit u kryen 6 takime në tre zona: në 
Bashkinë Orikum, në Komunën Novoselë dhe në Komunën Qendër me 86 pjesëmarrës që përfaqësonin 
komunitetet përkatëse në bashki, komuna dhe fshatra, përgjatë muajit shtator në datat: 18, 23, 25, 26, 
29 dhe 30 shtator. Gjatë diskutimit në fokus grupe banorët patën mundësi të evidentojnë problemet 
kryesore	të	jetës	komunitare	me	vemendje	të	veçantë	tek	situata	e	vajzave	dhe	grave.	Çështjet	që	u	dis-
kutuan	ishin	katër	(18	bashkë	me	nënçështjet	përkatëse):	pjesëmarrja	e	vjazave	dhe	grave	në	vendim-
marjen publike; gjendja ekonomike e grave në nevojë; shërbimet publike vendore dhe dhuna në familje.

1.1. Pjesëmarrje dhe përfaqësim i barabartë politik dhe vendimmarrës

Si tregues të përfaqësimit politik të grave në strukturat vendimmarrëse publike u konsideruan dy faktorë: 
përfaqësimi në këshillat vendore dhe pjesëmarrja në komisionet zgjedhore e vajzave dhe grave të zonës.

1.1.1. Përfaqësimi në këshillat vendore

Gratë kanë një përfaqësim tejet të ulët në strukturat vendimarrëse të qeversijes vendore. Nuk ka asnjë 
grua	kryetare	bashkie	dhe	komune.	Edhe	numri	i	grave	këshilltare	është	shumë	i	kufizuar.	Në	Bashkinë	
e Orikumit nga17 anetare që ka keshilli bashkiak, vetëm njëra është grua. E njejta situatë është edhe në 
Komunën Qendër, megjithëse njëra prej partive që përfaqësohet në këshillin e komunës ka për nënkry-
etar një grua. Gjendja paraqitet pak më mirë në komunën Novoselë ku nga 17 anetarë të keshillit, 3 janë 
gra. Numri i pakët i grave politikane në strukturat vendimmarrëse publike bën që ndikimi i tyre në këtë 
vendimmarrje	të	jetë	i	papërfillshëm.	Mospjesmarrja	e	grave	në	jetën	politike	dhe	publike	të	zonës	vjen	si	
pasojë e mosangazhimit të grave në jetën politike dhe publike. Duke mos u angazhuar politikisht, vajzat 
dhe	gratë	kanë	fare	pak	përvojë	për	poste	drejtuese.	Gjithashtu,	mendësitë	tradicionale	favorizojnë	rolet	
patriarkale të ndarjes së punëve në punë publike për burrat dhe në punë shtëpie për gratë.

1.1.2. Pjesëmarrja në komisionet zgjedhore

Pjesëmarrja e grave si komisionere në komisionet zgjedhore është disi më e lartë se ajo në postet 
drejtuese publike. Në Komunat Novoselë dhe Qendër gratë kanë pasur një angazhim të pëlqyeshëm në 
komisionet zgjedhore, sa herë ka pasur zgjedhje vendore dhe parlamentare. Ndërsa në Bashkinë Orikum 
numri i grave komsionere ka qenë shumë i pakët. Një pjesë e grave që kanë shërbyer si komisionere në 
periudha zgjedhore janë trajnuar nga Qendra Aulona. Gjithashtu, gratë kanë marrë pjesë edhe në takimet 
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trajnuese që qendra Aulona ka organizuar përmes Forumeve të Grave dhe Komisioneve Këshillimore të 
ngritur	prej	saj,	për	t’i	përgatitur	gratë	të	marrin	pjesë	në	procesin	vendimarres,	përmes	iniciativave	të	
tilla	si	buxhetim	me	pjesëmarrje	dhe	sesioneve	trajnuese	për	të	drejtat	e	grave	në	procesin	e	vendim-
marrjes publike.

1.2. Politikat për përmirësimin e gjendjes ekonomike

Ndër faktorët vlerësues për gjendjen ekonomike të vajzave dhe grave në Bashkinë Orikum dhe Komunat 
Novoselë e Qendër janë përfshirë disa si: sistemi i përkujdesit shoqëror për fëmijët në moshë parashkol-
lore,	përfaqësuar	me	çerdhet	dhe	kopshtet,	ndihma	ekonomike	për	gratë	në	nevojë	dhe	të	papuna,	nxitja	
e punësimit të grave dhe vajzave, gjendja ekonomike e zonës dhe sa e favorizon ajo punësimin femëror, 
si dhe shërbimet vendore për formimin profesional të vajzave dhe grave punë-kërkuese.

1.2.1. Perkujdes social për nënat me fëmijë të vegjël: çerdhet

Sistemi i përkujdesit shoqëror për femijët në moshë parashkollore lidhet me lehtësimin e nënave nga 
detyra	e	përkujdesjes	ditore	dhe	çlirimin	e	kohës	fizike	të	tyre	për	t’u	punësuar.	Përkujdesi	publik	për	
fëmijët në moshë parashkollore është parakusht për të mundësuar punësimin e nënave me fëmijë të 
vegjël.	Shërbimi	publik	për	përkujdesje	për	të	vegjlit	0-3	vjeç	mungon	në	të	trija	zonat.	Nuk	ka	çerdhe	
publike dhe nënat e reja që kanë fëmijë në këtë moshë nuk mund të aktivizohen në punë me pagesë 
pasi	përkujdesen	për	të	vegjlit.	Kategoria	e	nënave	që	kanë	fëmijë	në	moshën	0-3	vjeç	janë	të	gjitha	të	
papuna sepse u është dashur të përkujdesen vetë për fëmijët e tyre. Mungesa e shërbimit përkujdesës 
për moshën e hershme i ka ndëshkuar nënat e reja me papunësi gjë që ndikon negativisht jo vetëm në 
mundësitë personale për zënien me punë, por edhe në mirëqenien familjare që vuan mungesën e të 
ardhurave ekonomike nga mosangazhimi i grave në punë me pagesë.

Foto aktiviteti nga fokus grupet me komunitetin në Bashkinë Orikum
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1.2.2. Kopshtet dhe shkollat

Shërbimi	publik	për	përkujdes	për	moshën	3-6	vjec	paraqitet	në	gjendje	më	të	mirë	se	sa	çerdhet.	Të	
gjitha zonat kanë mbulim me shërbim kujdestarie ditore publike për fëmijët e kësaj grupmoshe. Gjendja 
materiale e kopshteve është relativisht e mirë falë investimeve që bashkia dhe komunat kanë bërë në 
infrastrukturën	e	kopshteve	dhe	shkollave	9-vjeçare.	Në	Bashkinë	Orikum,	në	vitin	2013	kopshti	publik	
është rikonstruktuar dhe është zgjeruar me një shtesë të ndërtesës ekzistuese. Gjithësesi, edhe pse 
ndërtesa është rikonstruktuar së jashtmi, mjediset e brendshme paraqesin probleme sidomos me niv-
elin	e	higjenës	së	banjove	të	cilat	nuk	kanë	ujë	të	rrjedhshëm	(për	mungesë	depozite)	dhe	nuk	pastrohen	
mjaftueshem me detergjentë dhe desinfektues.

Komuna Novoselë e ka kopshtin në gjendje të mirë pasi komuna ka investuar në infrastrukturën e kop-
shteve	dhe	 shkollave.	 Shkolla	 9-vjeçare	do	 të	 rikonstruktohet	 ndërsa	 shkolla	 e	mesme	është	 ribërë.	
Edhe	fshatrat	Fitore	dhe	Cerkovinë	i	kanë	shkollat	9-vjeçare	në	gjendje	shumë	të	mirë.	Cikli	parashkol-
lor	i	kryen	klasat	në	shkollën	9-vjeçare.	Ndërsa	fshati	Skroftinë	ka	vetëm	nje	kopësht	i	cili	është	jashtë	
funksionimit	si	pasojë	e	gjendjes	së	shkatërruar	në	të	cilën	ndodhet	ndërtesa:	i	mungon	rrethimi,	dera	
dhe dritaret janë pa xhama. Gjithashtu në fshatin Bishan shkolla është suvatuar dhe lyer nga jashtë, por 
brenda kushtet janë të papranueshme, pasi shkolla përmbytet gjatë shirave të vjeshtës dhe dimrit dhe 
banjon e ka jashtë përdorimit. Në fshatin Trevllazër, në shkollë mungojnë kushtet elementare si: dritat, 
xhamat, dhe banjot. Shkolla në fshatin Aliban është në kushte shumë të mira, por qëndron e mbyllur se 
nuk ka nxënës. Ndërsa në fshatin Akërni shkolla është jashtë kushteve higjeno-sanitare e megjithatë 
fëmijët nuk dërgohen në shkollën e Alibanit, pasi fshtarët duan shkollën e rikonstruktuar në fshatin e 
tyre. Në komunën Qendër infrastruktura e shkollave është e mirë pasi komuna ka investuar për mirëm-
bajtjen dhe rikonstruksionin e tyre.

1.2.3. Ndihma ekonomike për gratë e papuna

Për gratë e papuna dhe në nevojë ekonomike bashkia dhe komunat nuk ofrojnë ndonjë ndihmë eko-
nomike,	përveçse	në	rastet	kur	ato	janë	kryefamiljare,	siç	e	parashikon	edhe	ligji	për	ndihmën	ekonomike,	
sipas	të	cilit	ndihma	ekonomike	si	titull	familjar	përfitimi	i	jepet	kryefamiljarit	të	papunë.	Njësitë	vendore	
nuk	kanë	parashikuar	ndonjëhere	fonde	të	veçanta	për	mbështetjen	e	grave	në	nevojë	ekonomike,	pasi	
nuk	kanë	gjetur	hapësirë	ligjore	për	zbatimin	e	kësaj	iniciative	dhe	nuk	kanë	patur	fonde.

1.2.4. Nxitja e punësimit

Nxitja e punësimit është një problem i pazgjidhur në nivel vendor pasi qeverisja vendore e ka parë veten 
të pafuqishme për të bërë gjë në këtë drejtim. Megjithatë ka patur disa përpjekje përkundrejt biznesit 
privat për të punësuar punëkërkues nga zonat e tyre dhe përkundrejt administratës shtetërore për të 
punësuar kuadro të arsimuar nga zona. Përpjekjet e pushtetit vendor në këtë aspekt kanë qenë të pa-
suksesshme. Bisnesi privat aplikon kriteret e veta për punësimin sipas nevojave për krahë pune dhe 
nivelit	të	kualifikimit	profesional	dhe	qeveritë	vendore	nuk	kanë	mundur	të	ndërhyjnë	dot	në	këtë	proces	
edhe	pse	kanë	lehtësuar	procesin	e	hapjes	dhe	mbarëvajtjes	së	këtyre	bizneseve	nga	pengesat	burokra-
tike. Gjithashtu, njësitë vendore janë të pamotivuara të angazhohen në drejtim të nxitjes së punësimit 
të banorëve të zonës pasi punonjësit vendorë janë në një situatë shumë të pakënaqshme në lidhje më 
ardhmërinë e punësimit të tyre, si pasojë e mbylljes së njësive vendore me reformën territorialo-adminis-
trative. Edhe në rastet kur kanë menduar të nxisin punësimin e banorëve punëkërkues të zonës në punë 
komunale sezonale ose shërbime pastrim-mirëmbajtje territori, bashkia dhe komunat e kanë pasur të 
pamundur	ta	financojnë	këtë	iniciativë	për	mungesë	fondesh.	Në	komunën	Qendër,	komuna	ka	mundur	
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të punësojë 20 punëkërkues në sektorin e shërbimeve komunale që varen nga komuna, por ky numër 
konsiderohet tejet i ulët krahasuar me kërkesat për punë, sidomos për banorët që nuk zotërojnë tokë.

1.2.5. Gjendja ekonomike e zonës

Gjendja	ekonomike	e	zonës	varet	shumë	nga	të	ardhurat	prej	emigracionit	dhe	prej	turizmit	veror.	Në	
Bashkinë Orikum niveli i papunësisë është i lartë pasi nuk ka prodhim industrial dhe sektori i shërbimeve 
është	i	kufizuar.	Gjithashtu,	mospasja	e	mjeteve	për	të	siguruar	jetesën	siç	është	toka	i	përball	banorët	
e	Orikumit	me	një	kërcënim	të	vazhdueshëm	ekonomik.	Një	pjesë	e	banorëve	kanë	 tokë	në	zotërim,	
por toka është përmbytur si pasojë e mosfunksionimit të hidrovorit. Ndërmarrjet e dikurshme që prej 
përmbysjes	së	regjimit	socialist	nuk	funksionojnë	dhe	prodhimi	industrial	nuk	ekziston	më.	Familjet	e	
zonës	urbane	të	Orikumit	mbahen	me	të	ardhurat	e	familjarëve	në	emigracion	dhe	me	turizmin	famil-
jar gjatë sezonit të verës. Fshatrat kanë një gjendje disi më të mirë ekonomike se qyteti pasi fshatarët 
zotërojnë tokë të punueshme dhe prodhojnë e shesin produkte bujqësore dhe blegtorale. Agrumet dhe 
ullinjtë	janë	kultura	bujqësore	të	zhvilluara	tradicionalisht	në	zonën	bregdetare.	Gjithsesi,	në	komunën	
Novoselë gjendja ekonomike e fshatrave paraqitet jo fort e pëlqyeshme pasi ekonomia bujqësore nuk 
është shumë e mjaftueshme. Në gjendje jo të mirë ekonomike ndodhen fshatrat: Bishan, Akerni, Mi-
fol, Novoselë dhe Trevllazër. Ndërsa në fshatrat Aliban, Fitore, Poro, Cerkovinë dhe Skrofotinë gjendja 
ekonomike paraqitet në nivel mesatar. Edhe Komuna Qendër ka një gjendje mesatarisht të kënaqshme 
ekonomike, si pasojë e prodhimit bujqësor e blegtoral dhe si pasojë e afërsisë me qytetin e Vlorës ku 
fermerët tregtojnë produktet bujqësore dhe blegtorale.

1.2.6. Shërbimet vendore për formimin profesional të vajzave dhe grave 
punëkërkuese

Shërbimet vendore për fomimin professional nuk kanë ekzistuar ndonjëherë në nivel vendor në këtë 
zonë.	Për	pasojë	edhe	vajzat	dhe	gratë	nuk	kanë	përfituar	nga	shërbime	të	tilla	të	munguara.
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1.3. Politikat për shërbimet sociale, kushtet shëndetësore dhe arsimimin

Për të vlerësuar punën e qeverijes vendore për shërbimet publike u morën në konsideratë disa tregues 
të	dukshëm,	sic	janë:	furnizimi	me	ujë	të	pijshëm	dhe	cilësia	e	ujit,	prania	e	parqeve	shlodhëse	dhe	e	
hapësirave të blerta për banorët, mbledhja dhe trajtimi i plehrave, mirëmbajtja e sistemit kullues dhe 
lumenjve,	infrastruktura	rrugore,	ndricimi	i	hapësirave	publike,	prania	e	këndeve	të	lojrave	për	fëmijë	dhe	
qendrave	social-kulturore.

1.3.1. Cilësia e ujit të pijshëm

Furnizimi	me	ujë	të	pijshëm	dhe	cilësia	e	tij	janë	jetike	për	komuntetin.	Në	të	trija	njësitë	vendore	aksesi	
dhe	cilësia	e	ujit	të	pishëm	janë	problematike.	Në	Bashkinë	Orikum	banorët	furnizohen	dy	herë	në	ditë	
me	ujë	të	pijshëm	dhe	furnizimi	kryhet	me	orare	të	rregullta,	por	cilesia	e	ujit	shpesh	le	për	të	deshiruar	
për	shkak	të	tubacioneve	të	vjetëruara	nëpër	të	cilat	kalon	uji.	Gjithashtu,	në	disa	vende	ka	edhe	prob-
leme me kanalizimet e ujrave të zeza. Banorët sigurojnë vetë praninë e ujit të rrjedhshëm në shtëpitë 
e tyre përmes instalimit të depozitave të ujit dhe pompave. Gjithashtu, banorëve u është kërkuar nga 
ndërmarrja	e	ujësjellësit	të	instalojnë	me	shpenzimet	e	tyre	edhe	matësit	e	ujit	në	banesë	gjë	të	cilën	
banorët e konsiderojnë të tepërt.

Në	komunën	Novoselë	furnizimi	me	ujë	dhe	cilësia	e	ujit	të	pijshëm	janë	shumë	problematike,	gjë	që	e	
fakton	edhe	prania	e	shtuar	e	sëmundjeve	gastro-intestinale	që	shkaktohet	prej	cilësisë	së	keqe	të	ujit	
të	pijshëm.	Në	çesme	rrjedh	ujë	i	ndotur	si	pasojë	e	amortizimit	të	skajshëm	të	rrjetit	të	shpërndarjes	i	
cili,	përveç	problemit	të	mosmirëmbajtjes,	vuan	edhe	nga	shpimet	e	paligjshme	të	përdoruesve	private,	
që e përdorin për lavazhe dhe vaditje. Në lagjet e disa fshatrave nuk ka furnizim me ujë.

Komuna	Qendër	përshfaqet	në	dy	ekstreme:	pozitive	dhe	negative.	Nga	njëra	anë	janë	fshatrat	Babicë	e	
Madhe	dhe	Nartë,	banorët	e	të	cilave	janë	të	kënaqur	me	cilësinë	e	ujit	të	pijshëm	dhe	nga	ana	tjetër	janë	
Zverneci	dhe	Bestrova,	banorët	e	të	cilëve	janë	krejtësisht	të	pakënaqur	sepse	nuk	furnizohen	me	ujë	të	
pijshëm.	Gjithashtu,	edhe	fshatrat	e	tjerë	ankohen	për	cilësinë	e	ujit	të	pijshëm	për	shkak	të	amortizimit	
të rrjetit shpërndarës.

1.3.2. Parqet shlodhëse dhe hapësirat e gjelbra

Bashkia Orikum ka hapësira të gjelbra dhe mjedise shlodhëse midis lagjeve, ndërkohë që edhe para 
bashkisë po krijohet nje park i ri. Gjendja në komunat Novoselë dhe Qendër nuk është edhe aq e mirë 
sa në bashkinë Orikum, pasi vetëm disa lagje të komunave dhe të fshatrave kanë mjedise të gjelbëruara 
për	frekuentim	nga	banorët,	ndërsa	shumica	nuk	kanë.	Gjithësesi	në	Komunën	Novoselë	ka	iniciativa	të	
mira në këtë drejtim si për shembull në fshatin Delisuf është bërë një park shlodhës nga një sipërmar-
rës	privat.	Në	Komunën	Qendër,	fshatrat	Zvërnec	dhe	Nartë	kanë	plazhe	publike	si	mjedise	shlodhëse	
të	cilat	janë	investuar	nga	komuna.	Ndërsa	në	fshatin	Bestrovë	është	ndërtuar	nje	kënd	sportiv	brenda	
shkollës së fshatit. Gjendja në fshatrat e tjerë paraqitet me mungesa të parqeve dhe mjediseve të blerta 
për frekuentim nga banorët.

1.3.3. Cilësia dhe shpeshtësia e mbledhjes së mbeturinave

Menaxhimi i mbeturinave dhe mbetjeve paraqitet problematik në të trija njësitë vendore, pasi as banorët 
nuk janë të ndërgjegjësuar për përgjegjësinë individuale të të mbajturit pastër të mjedisit, as njësitë 
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vendore	nuk	ofrojnë	shërbim	të	rregullt.	Në	bashkinë	Orikum	firma	që	mbledh	plehrat	e	kryen	shërbimin	
në	mënyrë	të	rregullt	cdo	ditë.	Ndërsa	në	komunën	Novoselë	disa	zona	nuk	mbulohen	nga	shërbimi	i	
pastrimit sepse janë zona infomale jashtë vijës së verdhë. Në komunën Qendër dhe në fshatrat përreth, 
plehërat	mblidhen	sipas	një	grafiku	të	caktuar,	përveç	fshatit	Zvërnec,	kryeplaku	i	të	cilit	ankohet	se	nuk	
ka shërbim. Edhe hedhja e plehrave nga banorët në vende të ndryshme dhe jo në pikat e grumbullimit 
të	caktuara,	është	një	problem.	Gjithashtu	problem	është	edhe	hedhja	e	inerteve	në	vende	të	palejuara	
pranë zonave të banuara ose në buzë rruge.

1.3.4. Mirëmbajtja e lumit/kanaleve nga papastërtitë e shumta që sjell uji/ dalja 
e lumit nga shtrati

Mirëmbajtja e sistemit kullues është një parakusht për sigurinë e banorëve nga përmbytjet që mund të 
shkaktohen nga rreshjet dhe dalja e lumenjve. Në bashkinë Orikum sistemi i kullimit nuk është funksion-
al sa duhet. Bregu i lumit Izvor dhe bregu i detit nuk mbrohen e as mirëmbahen nga papastërtitë. Bregu 
i lumit është shpeshherë vendi ku hidhen inerte të ndryshme dhe digjen plehrat. Edhe kanali i ujërave të 
zeza që kalon nëpër qytetin e Orikumit është shumë problematik sepse nuk pastrohet dhe sjell ndotje, 
erë të keqe dhe mushkonja. Në komunën Novoselë situata është edhe më shqetësuese pasi shumë 
fshatra, si: Trevllazër, Bishan, Novoselë dhe Mifol përballen me rrezikun e përmbytjes së tokave si pasojë 
e daljes së lumit nga shtrati. Një tjetër problem është edhe rreziku i rrëshqitjeve tektonike si pasojë e 
erozionit që gërryen tokat pranë lumit. Ky problem sa vjen e rritet

1.3.5. Cilësia e infrastrukturës rrugore

Në	zonën	e	Vlorës	janë	bërë	investime	të	shumta	për	infrastrukturën	rrugore,	për	rrugët	nacionale	dhe	
për rrugët ndërqytetase, urbane dhe rurale. Gjithsesi, rrjeti rrugor nuk mbulon në mënyrë uniforme të 
gjitha fshatrat dhe për këtë arsye vlerësimet për infrastrukturën rrugore variojnë dukshëm, nga shumë 
pozitive në shumë negative. Në Bashkinë Orikum rrugët janë shumë të mira. Edhe rrjeti rrugor i disa fsha-
trave është përmirësuar. Në komunën Novoselë situata është pjesërisht e mirë dhe pjesërisht jo e mirë. 
Kështu,	përveç	Novoselës	dhe	Fitores,	ku	rrugët	janë	në	gjendje	mesatarisht	të	mirë,	në	fshatrat	e	tjerë	
si në: Trevllazër, Bishan, Mifol, Cerkovinë, Skrofotinë, Akërni dhe Aliban gjendja e infrastrukturës rrugore 
është e mjerueshme. Në komunën Qendër shfaqet një situatë e ngjashme me komunën Novoselë, ku 
disa	fshatra	gëzojnë	infrastrukturë	të	mirë	dhe	disa	jo.	Fshatrat	Babicë	e	madhe	dhe	Nartë	kanë	infra-
strukturë	të	mirë	rrugore,	ndërsa	fshati	Sherishtë	e	ka	mesatarisht	të	mirë,	kurse	Bestrova	dhe	Zvërneci	
nuk e kanë të mirë. Përmirësimet në infrastrukturën rrugore janë kryer kryesisht me fonde të bashkisë 
dhe komunave.

1.3.6. Cilësia e ndriçimit në rrugë

Cilësia	e	ndriçimit	rrugor	është	një	element	i	domosdoshëm	për	sigurinë	e	banorëve.	Në	Bashkinë	Ori-
kum	banorët	janë	të	kënaqur	me	këtë	shërbim,	pasi	funksion	dhe	rrugët	janë	gjithmonë	të	ndriçuara.	Në	
komunën	Novoselë,	përveç	ndriçimit	të	instaluar	në	rrugët	e	Novoselës	dhe	Fitores,	në	fshatrat	e	tjerë	
nuk	ka	ndriçim	rrugor.	Kjo	edhe	për	arsyen	se	gjendja	e	rrugëve	të	fshatit	është	aq	e	keqe	sa	mund	të	
mos	quhen	rrugë.	Në	Komunën	Qendër	ndriçimi	funksion	pjesërisht	në	disa	fshatra	dhe	në	të	tjerat	nuk	
është i mirë.
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1.3.7. Kënd lojrash për fëmijët dhe qendra sociale

Shërbimet	sociale	dhe	kulturore	nuk	ekzistojnë,	përveçse	në	bashkinë	Orikum	ku	ndodhet	një	qendër	
lojnash tavoline për të moshuarit si dhe është në ndërtim e sipër një kënd lojrash brenda parkut para 
bashkisë.	Komunat	nuk	kanë	fonde	për	financimin	e	qendrave	sociale	dhe	kënde	lojnash	për	fëmijë.

1.4. Politikat kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave

Niveli	i	dhunës	në	familje	dhe	veçanërisht	ndaj	grave	është	alarmues	në	Shqipëri.	Për	të	vlerësuar	poli-
tikat vendore në lidhje me dhunën në familje u morën në konsideratë dy aspekte të politikës vendore: 
prania e strukturave për dhunën në familje dhe informimi për dhunën.

1.4.1. Struktura vendore për dhunën në familje

Për fat të keq asnjëra nga njësitë vendore nuk ka një njësi të trajtimit të rasteve të dhunës në familje. 
Gjithësesi,	punonjëset	sociale	që	punojnë	në	njësitë	e	mbrojtjes	së	fëmijëve	pranë	komunave	ndihmojnë	
vullnetarisht gratë e dhunuara duke i drejtuar tek Qendra Vatra që ofron shërbime për gratë e dhunuara.

1.4.2. Informacion mbi njësitë mbështetëse ku duhet të drejtohen në rast se 
përjetojnë dhunë

Meqë njësitë vendore nuk kanë ngritur pika fokale të barazisë gjinore si mekanizma për zbatimin e ligjit 
për Dhunën në Familje dhe për ligjin për Barazinë Gjinore, nuk kanë as edhe mundësi të ofrojnë infor-
macion	për	sistemin	e	referimit	të	rasteve	të	dhunës,	për	nxjerrjen	e	urdhrit	të	mbrojtjes	dhe	trajtimin	
psiko-mjekësor të viktimave të dhunës. Ndonjëherë ofrohet ndihmë sporadike dhe informale që varet 
nga	njohuritë	dhe	vullneti	i	punonjësve	vendorë.	Ndihmë	institucionale	nuk	ofrohet	pasi	njësitë	vendore	
janë	të	patrajnuara	për	ekzistencën	e	kuadrit	ligjor	dhe	detyrimet	ligjore	për	zbatimin	e	tij.
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3.2. REZULTATET NGA VLERËSIMI I PUSHTETIT VENDOR

2. ANALIZË E VETVLERËSIMIT TË PUSHTETIT VENDOR PËR PUNËN E VET

Aktiviteti i dytë i ndërmarrë për vlerësimin e punës së qeverisjes vendore për komunitetin u krye me pu-
nonjës të njësive vendore në bashkinë Orikum, dhe Komunat Novoselë dhe Qendër. Në këto takime ku 
morën pjesë zyrtarë të zgjedhur të njësive vendore dhe punonjës të administratës vendore u diskutua 
mbi	cilësinë	e	shërbimeve	që	njësitë	vendore	ofrojnë	për	banorët	e	tyre.	U	organizuan	gjithësej	6	fokus	
grupe,	 nga	dy	 për	 cdo	 njësi,	 ku	morën	pjesë	 60	 të	 zgjedhur	 vendorë	 dhe	 punonjës	 të	 administratës	
lokale. Në Bashkinë Orikum fokus grupet u organizuan në datat 16 dhe 17 shtator 2014 me 20 zyrtarë 
vendorë. Në Komunën Novoselë u organizuan më 6 dhe 7 shtator 2014 me 20 pjesëmarrës nga pushteti 
vendor. Në Komunën Qendër u organizuan në datat 9 dhe 10 tetor 2014 me 20 zyrtarë vendorë. Çështjet 
për	të	cilat	u	bë	vlerësimi	ishin	identike	si	ato	që	u	diskutuan	nëpër	takimet	me	komunitetin.

2.1. Pjesëmarrje dhe përfaqësim i barabartë politik dhe vendimmarrës

2.1.1. Përfaqësimi në këshillat vendore

Përfaqësimi politik i grave në postet e kryetarit të bashkisë dhe komunës është inekzistent ndërsa për-
faqësimi ne këshillat vendor është kaq i ulët sa nuk konsiderohet se ekziston. Bashkia Orikum drejtohet 
nga kryetar dhe nënkryetarë burra, edhe këshilli bashkiak gjithashtu. Në këshillin bashkiak ka vetëm 
një grua anëtare. Në hartimin e listave për kandidatë për këshillat vendor dhe për kryetarë bashkish 
e komunash partitë politike të përfaqësuara në këshill dhe kryesinë e bashkisë e komunave nuk kanë 
vendosur gra duke shkelur hapur Kodin Zgjedhor, nenin 67 që shprehet se: ndër tre emra në listë njëri 
është i gjinisë së munguar. E meqë në politikë gjinia e munguar janë gratë, një ndër tre emra në listën 
e kandidatëve duhet të jetë grua. Kryetarët e bashkive dhe komunave bashkë më këshilltarët vendorë, 
edhe pse janë vetë partiakë dhe kryetarë lokalë partish, ja hedhin fajin partive për mospërfaqësimin e 
grave në vendimmarjen vendore!

Komuna Novoselë ka 3 gra në këshillin komunal, nga 17 anëtarë që ka këshilli gjithësej. Edhe pse i pakët, 
numri i grave në këshill përbën progres krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Pavarësisht se janë në 
minorancë	dhe	kanë	ndikim	të	vogël	për	shkak	votash,	prania	e	grave	në	këshill	mundëson	pjesëmarrjen	
e grave në vendimmarrje dhe është më mirë se sa të mos ishin fare. Gjithashtu, progres paraqet edhe 
emërimi i një gruaje në postin e nënkryetares së komunës Novoselë. Gjithsesi rreth 50 për qind e punon-
jëseve të administratës së komunës janë vajza dhe gra.

Komuna Qendër ka vetëm një grua në këshillin komunal prej 17 këshilltarësh. Në këtë komunë, si edhe 
në zonat e tjera rurale të vendit, historikisht gratë kanë qenë shumë pak, për të mos thënë aspak të përf-
shira në politikë. Megjithatë prania e një gruaje në këshill tregon për njëfarë ndryshimi në mendësitë e 
banorëve të zonës për aftësitë drejtuese të grave.

Situata	e	pjesëmarrjes	politike	të	grave	është	shumë	problematike,	pasi	jo	vetëm	që	cënohet	e	drejta	e	
grave	për	përfaqësim	si	gjysma	e	popullsisë	por	humbet	edhe	komuniteti	nga	potenciali	vendimmarrës	
dhe profesional i grave në politikë.
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2.1.2. Pjesëmarrje në komisionet zgjedhore

Pjesëmarrja e vajzave dhe grave në komisionet zgjedhore është me e madhe se ajo në listat e kandi-
datëve. Gratë punojnë me shumë përgjegjësi dhe përkushtim në periudha zgjedhore, qoftë si fushat-
uese,	qoftë	si	komisionere.	Ky	aktivizim	flet	për	dëshirën	e	qartë	të	vajzave	dhe	grave	për	t’u	angazhuar	
politikisht	dhe	për	të	kontribuar	në	fitoren	e	subjekteve	të	tyre	elektorale.	Strukturat	drejtuese	të	partive	
politike, ndërsa i përdorin gratë për të mbledhur vota në fushatë dhe për të ruajtur votat në zgjedhje, 
nuk i vlerësojnë kur vjen puna për ti zgjedhur në këshilla apo në kryesitë e njësive vendore. Megjithatë, 
ndryshimet në Kodin zgjedhor dhe në statutet e brendshme të partive politike do sjellin ndryshime në 
konfiguracionin	politik	në	nivel	vendor,	pasi	kërkohet	zbatimi	i	kuotës	përfaqësuese	30%.	Duke	dashur	të	
shtojnë rradhët me anëtarë të rinj, partitë politike kanë hapur forumet edhe për vajzat dhe gratë pasi këto 
e kanë treguar se janë të zonjat në punët që kryejnë si profesioniste, drejtuese, komisionere dhe aktiv-
iste. Gjithsesi, numri i ulët i grave në forumet drejtuese të partive politike dhe postet e larta drejtuese bën 
që zëri i tyre të mos dëgjohet dhe vendimet merren nga burrat. Forumet politike të grave kanë shërbyer 
sa për formë si apendikse të partive politike dhe nuk kanë patur rol në rritjen e pranisë së grave në poste 
drejtuese politike.

2.2. Politikat për përmirësimin e gjendjes ekonomike

2.2.1. Përkujdes social për nënat me fëmijë të vegjël

Asnjëra	prej	njësive	vendore	nuk	ka	çerdhe	për	fëmijë	të	vegjël,	fëmijët	mbahen	në	shtëpi	nga	nënat	e	
tyre,	të	cilat	në	shumicë	janë	të	papuna.	Mungesa	e	çerdheve	bën	që	edhe	ato	nëna	që	janë	në	punë	të	
shkëputen pasi nuk kanë se kujt t’ia lenë fëmijët në përkujdesje.
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2.2.2. Kopshtet dhe shkollat

Të trija njësitë vendore mbulohen ga kopshtet dhe shkollat. Gjendja e tyre sipas përfaqësuesve të push-
tetit vendor është relativisht e mirë, madje në disa kopshte dhe shkolla ku janë bërë investime infrastruk-
turore gjendja është shumë e mirë. E tillë paraqitet në diskutimet e pjesëmarrësve të pushtetit vendor, 
gjendja e Bashkisë Orikum ku bashkia ka investuar ne rikonstruksion dhe mirëmbajtje të tyre. Bashkia 
po krijon edhe mjedise sportive ne shkollën e mesme. Gjithashtu po rikonstrukton banjot e shkollës së 
fshatit Dukat.

Komuna Novoselë paraqet një situate kritike të kopshteve dhe shkollave, ku disa syresh si; shkolla e Bis-
hanit,	Fermës,	Novoselës,	Delisufit	dhe	Dëllënjës	janë	mbyllur	për	disa	ditë	sepse	ka	ardhur	ujë	I	ndotur.

Komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të bërë riparimet e nevojshme të shkollave. Gjithsesi ka 
disa	përpjekje	për	të	përmirësuar	gjendjen.	Në	Novoselë	po	bëhet	një	shkollë	e	re	9-vjeçare.	Ndërsa	nw	
Poro është bërë një shkollë e re me fonde të komunës dhe një grant nga qeveria Italiane. Edhe kopshtet 
janë	në	gjendje	të	mire.	Ka	filluar	furnizimi	dhe	rregullimi	i	banjove	në	Akërni	dhe	Bishan.	Megjithëse	në	
Aliban ka një shkollë të ribërë banorët e fshatit Akërni nuk i dërgojnë fëmijët atje, pasi duan që fëmijët të 
shkollohen në fshatin e tyre.

Komuna Qendër prezanton një situatë më të mirë të përgjegjësisë vendore për kopshtet dhe shkollat, 
pasi	sipas	përfaqësuesve	të	kësaj	komune,	komuna	parashikon	çdo	vit	shpenzimet	për	mirembajtjen	e	
banjove të shkollave dhe kopshteve dhe furnizimin e tyre me detergjentë e materiale të tjera sanitare. 
Edhe për infrastrukturën në përgjithësi shkollat dhe kopshtet janë në gjendje të mirë, lyhen e rregullohen 
gjithmonë. Vetëm shkolla e Kërkovës ka qenë me probleme, por edhe atje po ndërhyet aktualisht.

2.2.3. Ndihma ekonomike për gratë e papuna

Asnjëra	prej	njësive	vendore	nuk	ofron	ndihmë	ekonomike	të	veçantë	për	gratë	në	nevojë,	përveç	asaj	që	
parashikohet në ligj për kryefamiljarin e papunë. Gjithësesi, bazuar edhe në ligj, njësia vendore dhe Kes-
hilli I komunës Novoselë, kanë vendosur që ndihmën ekonomike t’ua japin atyre personave qe ofrohen 
për ndihmë vullnetare, e meqë nuk është ofruar kush, nuk është aplikuar as ndihma ekonomike e kush-
tëzuar me punë në dobi të komunitetit si: pastrim, gjelbërim, mbledhje plehrash, etj. Këshilltarët e komu-
nës Novoselë kanë miratuar edhe një fond për bursa studimi për vajzat e nënave kryefamiliare. Numri i 
familjeve	përfituese	të	ndihmës	ekonomike	në	fshat	është	i	ulët	pasi	posedojnë	tokë	bujqësore,	si	mjet	
jetese dhe konsiderohen si të vetëpunësuar.

2.2.4. Nxitja e punësimit

Asnjëra prej njësive vendore nuk ka mundur të bëjë dot gjë për nxitjen e punësimit. Aktivitetet prodhuese 
dhe shërbimet private në zonë janë të pakëta dhe periudha e vetme që sjell të ardhura është sezoni i 
verës, kur vijnë pushues dhe banorët lëshojnë banesat me qera. Bashkitë nuk kanë as fonde për të pu-
nësuar njerëz dhe as mundësi të ndikojnë biznesin privat të punësojë banorët e zonës. Bizneset janë të 
vogla në formën e njësive të shitjes së mallrave të konsumit të përditshëm dhe bar-lokale e restorante 
dhe	e	kanë	të	kufizuar	numrin	e	punonjësve.

2.2.5. Gjendja ekonomike e zonës

Bashkia Orikum vuan nga papunësia si pasojë e mungesës së veprimtarisë prodhuese industriale dhe 
sektorit	 të	 vogël	 të	 shërbimeve.	Megjithatë,	 bashkia	 ka	 potencial	 zhvillimi	 ekonomik	 sepse	 ndodhet	
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buzë	detit	dhe	banorët	përfitojnë	nga	sezoni	turistik	i	verës	duke	nxjerrë	të	ardhura	nga	lënia	e	shtëpive	
me	qera	për	pushuesit.	Edhe	pse	e	kufizuar	në	kohë,	kjo	veprimtari	siguron	të	ardhura	mesatare	për	
familjet	që	e	ofrojnë	këtë	shërbim.	Gjithashtu,	një	pjesë	e	të	ardhurave	sigurohen	nga	remitancat	e	emi-
grantëve	të	cilat	edhe	pse	kanë	rënë	vazhdojnë	të	jenë	burim	për	familjet	e	origjinës.

Në komunën Novoselë, gjendja ekonomike është e nivelit mesatar pasi banorët janë pronarë tokash 
dhe merren më veprimtari prodhuese bujqësore dhe blegtorale. Gjithashtu disa prej tyre kanë krijuar 
ferma dhe mbarështojnë bagëti, kultivojnë drith, vreshta, e pemë frutore. Edhe për familjet e komunës 
Novoselë	të	ardhurat	nga	emigracioni	paraqesin	një	burim	të	qëndrueshëm	ekonomik.

Komuna	Qendër	ka	një	pozicion	të	favorshëm,	pasi	disa	fshatra	ndodhen	buzë	detit	dhe	përfitojnë	nga	
sezoni	turistik	në	verë.	Gjithashtu,	popullsia	e	zonës	kultivon	ullinjtë	të	cilët	i	shet	edhe	si	vaj.	Sikurse	
për	Orikumin	dhe	Novoselën,	edhe	familjet	e	komunës	Qendër	përfitojnë	të	ardhura	nga	të	afërmit	që	
kanë	në	emigracion.	Vetëm	pak	fshatra	paraqesin	nje	gjendje	të	dobët	ekonomike	si:	Narta,	Zvërneci	
dhe Panajaja, pasi terreni nuk është i përshtatshëm për mbjelljen e kulturave bujqësore dhe banorët nuk 
kanë mundësi të investojnë në teknologji moderne të shfrytëzimit të tokës për bujqësi. Pjesa tjetër e 
popullsisë rurale kanë një nivel mesatar të ardhurash prej punëve bujqësore, turizmit veror dhe emigra-
cionit.	Duke	qenë	edhe	pranë	qytetit	të	Vlorës	gjeografikisht,	fshtrat	e	komunës	Qendër	kanë	më	shumë	
mundësi për shitjen e produkteve të tyre bujqësor dhe blegtorale.

2.2.6. Shërbimet vendore për formimin profesional të vajzave dhe grave 
punëkërkuese

Në asnjërën prej njësive vendore nuk ofrohet shërbim për formim professional të vajzave dhe grave.

2.3. Politikat për shërbimet sociale, kushtet shëndetësore dhe arsimimin

2.3.1. Cilësia e ujit të pijshëm

Përfaqësuesit vendorë shprehen për një gjendje relativisht të pranueshme të furnizimit me ujë dhe të 
cilësisë	së	ujit.	Në	bashkinë	Orikum	bëhen	cdo	vit	investime	në	sistemin	e	ujit	të	pishëm	pasi	bashkia	
është aksionere e ujësjellësit. Megjithë investimet e përvitshme, sistemi paraqet probleme pasi rrjeti 
është amortizuar, por qeveria ka lëvruar fondet për ndërtimin e ujësjellësit të ri që do ta zgjidhë përfun-
dimisht	problemin	e	ujit	të	pijshëm.	Uji	shpërndahet	me	orar	dhe	ka	cilësi	të	mirë.	Edhe	gjendja	nëpër	
fshtrat	e	bashkisë	është	relativisht	e	mirë,	përvec	fshatit	Dukat	ku	disa	lagje	nuk	furnizohen	me	ujë.

Në Novoselë, komuna ka investuar në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit, përmes një granti që ka mar-
rë nga qeveria italiane. Problemet më të mëdha në rrjet shkaktohen nga ndërhyrjet e paligjshme dhe 
shpime	të	tubacionit	të	ujit	të	pijshëm	që	shkon	për	lavazhe	dhe	vaditje.	Në	fakt,	pushteti	vendor,	edhe	
pse në dijeni të këtyre ndërhyrjeve, nuk ka mundur t’i ndalë dhe as t’i minimizojë. Për shkak të amor-
tizimit të rrjetit shpërndarës të ujit dhe ndërhyrjeve të paligjshme, uji ndotet dhe përdoruesit toksikohen. 
Në	komunë	është	rritur	numri	i	rasteve	të	crregullimeve	gastro-intestinale	sidomos	tek	fëmijët	e	vegjël.

Në	komunën	Qendër	nga	11	fshatra,	9	kanë	përfituar	nga	investimet	në	sistemin	e	ujit	të	pijshëm	dhe	
nuk	kanë	probleme	me	furnizimin	dhe	cilësinë	e	ujit.	Vetëm	Bestrova	dhe	Zvërneci	kanë	pasur	probleme.	
Zvërneci	varet	nga	ujësjellësi	i	Vlorës	dhe	ka	shumë	pak	ujë,	madje	në	verë	bëhen	ditë	të	tëra	pa	ujë.	
Edhe një lagje e fshatit Kaninë ka probleme me furnizimin me ujë të pijshëm.
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2.3.2. Parqet shlodhese dhe hapësirat e gjelbra

Parqet	shlodhëse	janë	të	nevojshme	për	banorët,	sidomos	për	fëmijët	e	vegjël	të	cilët	mund	të	luajnë	në	
një hapësirë të mbrojtur nga makinat dhe të monitorohen prej nënave dhe gjyshërve. Sikurse edhe në 
bashki e komuna të tjera të vendit, parqet dhe hapësirat publike janë rralluar përgjatë 20 viteve të fundit 
dhe janë uzurpuar nga sipërmarrjet private dhe nga banorët. Reduktimi gjer në zhdukje i parqeve dhe 
hapësirave	të	blerta	ka	shkaktuar	jo	rrallë	herë	konflikte	mes	banorëve.	Me	uzurpimin	e	territoreve	pub-
like, bashkitë dhe komunat e kanë të vështirë të shpronësojnë pronarët e tokave për përdorimin e tokës 
në	interes	publik	sic	janë:	parqet,	sheshet	dhe	rrugët.

Në të trija njësitë vendore mungesa e parqeve shlodhëse dhe hapësirave të blerta është problem. Në 
bashkinë Orikum po ndërtohet një park me kënd lojnash për fëmijë përpara bashkisë. Gjithashtu po 
ndërtohen edhe fusha të vogla futbolli në oborret e disa shkollave. Fusha e sportit në Orikum dhe në 
Dukat po rehabilitohen. Bashkia ka hartuar edhe projekte të tjera për parqe dhe hapësira të blerta por 
nuk ka mundur t’i realizojë pasi nuk zotëron terrene publike dhe nuk ka fonde për berjen e truallit nga 
pronarët e tokave.

Ndërsa komunat Novoselë dhe Qendër nuk kanë fare parqe dhe hapësira të blerta për përdorim nga 
banorët.	Me	iniciativën	e	privatëve	janë	ndërtuar	parqe	të	vogla	para	lokaleve	private	në	Delisuf,	Dukat,	
dhe	Zvërnec.	Përfaqësuesit	e	komunave	as	që	e	mendojnë	krijimin	e	parqeve	për	banorët	madje	shpre-
hen se fshati nuk ka nevojë për to se është vetë i gjelbër. Kjo ngatërresë e qëllimshme e hapësirave për 
njerëzit me hapësirat për bimët është një ironi e hollë e përdorur me shumë vend nga komunarët që me 
këtë krahasim duan të tregojnë se banorët e fshatit kanë nevoja më të rëndësishme se sa shëtitja nëpër 
parqe.

2.3.3. Cilësia dhe shpeshtësia e mbledhjes së plehrave

Në lidhje me pastrimin dhe grumbullimin e plehrave, përfaqësuesit vendore shprehen se ka përmirësime 
të	 dukshme	 të	 këtij	 shërbimi.	 Në	 bashkinë	 Orikum	 buxhetohet	 çdo	 vit	 një	 shumë	 për	 pastrimin,	 që	
gjithësesi	është	e	pamjaftueshme	për	të	siguruar	cilësi	dhe	pastrim	të	të	gjithë	teritorit.	Për	këtë	arsye,	
disa lagje dhe fshatra nuk kanë mbulim të mirë. Gjithashtu i mprehtë mbetet edhe problemi i trajtimit të 
plehrave,	pasi	ato	digjen	dhe	tymi	vjen	në	qytet.	Alternativa	të	tjera	përveç	djegjes,	si	groposja	për	mbet-
jet	e	riciklueshme	në	landfielde	apo	djegja	në	dhoma	të	mbyllura	dhe	filtrimi	i	gazit	karbonik	gjatë	emeti-
mit në ajër nuk janë menduar. Asgjësimi me djegje në natyrë pranë qendrave të banuara është e vetmja 
alternativë. Edhe pse bashkia ka kërkuar ti djegë plehrat larg qytetit pranë ndonjë fshati, ka ndeshur në 
kundërshtimin e fortë të fshatrave që nuk pranojnë që plehrat e qytetit të digjen “në shtëpi të tyre”.

Komuna Novoselë ka organizuar pastrimin e plehrave si shërbim të rregullt dhe ka punësuar 10 persona 
në këtë shërbim, si dhe ka blerë dy mjete për ngarkimin e plehrave. Ndërsa komuna Qendër e ka organi-
zuar	pastrimin	përmes	kontraktimit	të	një	operatori	privat	të	cilin	e	financon	çdo	vit.	Një	pjesë	e	vogël	e	
komunës, rreth 20 për qind e territorit nuk mbulohet prej këtij shërbimi, ndërsa pjesa tjetër mbulohet dhe 
është pajisur me kosha plehrash dhe vende grumbullimi për plehrat. Edhe pse ka mbulim në të gjitha 
fshatrat më këtë shërbim, në disa prej tyre mbeturinat merren shumë rrallë
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2.3.4. Mirëmbajtja e lumit/kanaleve nga papastërtitë e shumta që sjell uji/ dalja 
e lumit nga shtrati

Për mirëmbajtjen e kanaleve të kullimit, përfaqësuesit vendor të Orikumit dhe Novoselës shprehen me 
nota	pesimiste.	Në	bashkinë	Orikum	po	ndërtohet	një	projekt	për	ujësjellës-kanalizimet	i	cili	kur	të	zba-
tohet do sjellë ndryshime për mirë të situatës aktuale. Kanali që kalon në Orikum është problematik. 
Edhe komuna Novoselë ka probleme me daljen e lumit nga shtrati që përmbyt tokat përreth. Gjendja në 
fshtatra është problematike sepse kanalizimet kulluese nuk mirëmbahen. Komuna Qendër paraqet një 
situatë më të mirë pasi kanalet mirëmbahen dhe pastrohen. Në të gjitha njësitë vendore, bregu i detit 
pastrohet vetëm në sezon vere.

2.3.5. Cilësia e infrastrukturës rrugore

Rrugët paraqiten në gjendje mesatarisht të pranueshme përsa i përket opinionit të vendorëve. Në bash-
kinë	Orikum,	rrugët	në	qytet	dhe	ato	që	të	cojnë	në	fshatra	janë	të	mira.	E	njëjta	situatë	edhe	për	Ko-
munat	Novoselë	dhe	Qendër.	Problem	janë	rrugët	dytësore	në	fshatrat	e	komunave	të	cilat	janë	shtruar	
vetëm	me	çakëll.

2.3.6. Cilësia e ndriçimit në rrugë

Ndriçimi	i	rrugëve	është	problematik,	pasi	nuk	mbulohet	i	gjithë	territori	për	mungesë	fondesh	sepse	
banorët nuk e paguajnë këtë shërbim. Gjithashtu në ndonjë rast ka pasur edhe vjedhje të kabllit elektrik.

2.3.7. Kënd lojrash për fëmijët dhe qendra sociale

Në asnjërën prej njësive vendore nuk ka një shërbim të tillë. Vetëm në Orikum është një kënd i vogël 
lojnash dhe bashkia ka bërë një dhomë shtesë në kopësht për përdorim nga mosha e tretë për të luajtur 
shah, letra e domino.

2.4. Politikat kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave

2.4.1. Struktura vendore për dhunën në familje

Asnjëra prej njësive vendore nuk ka një shërbim për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Zyrtarët 
vendorë shprehen se zyra e mbrojtjes së fëmijëve adreson ndonjë rast tek i plotfuqishmi i lagjes.

2.4.2. Informacion mbi njësitë mbështetëse ku duhet të drejtohen në rast se 
përjetojnë dhunë

Ansjëra	nga	njësitë	vendore	nuk	ofron	informacion	dhe	ndihmë	institucionale	për	referimin	e	raasteve	
të	dhunës,	por	zyrtarët	vendore	shprehen	se	kur	kanë	pasur	raste	të	tilla	i	kanë	drejtuar	tek	policia	dhe	
qendrat Vatra dhe Aulona.
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3.3. REZULTATET NGA DEBATET BALLAFAQUESE VLERËSUESE

1. ANALIZË E DEBATEVE BALLAFAQUESE MES KOMUNITETEVE DHE 
QEVERISJES VENDORE

Për të plotësuar tablonë e vlerësimit të qeverisjes vendore nga ana e komunitetit dhe nga ana e vetë 
zyrtarëve të qeverisjes vendore, në përfundim të fokus grupeve me komunitetin dhe pushtetin vendor, 
u organizuan edhe tre takime ballafaquese. Këto takime u organizuan në të treja njësitë vendore në 
bashkinë Orikum, Komunën Novoselë dhe Komunën Qendër ku morën pjesë 87 persona, përfaqësues 
të komunitetit dhe të pushtetit vendor. Takimi ballafaques në Orikum u organizua më datë 31 tetor 2014 
me pjesëmarrjen e 30 personave; në komunën Novoselë u organizua me 14 nentor 2014, me pjesëmar-
rjen e 34 personave dhe në Komunën Qendër më 30 tetor 2014, me 23 pjesemarrës.

3.1. Pjesëmarrje dhe përfaqësim i barabartë politik dhe vendimmarrës

3.1.1. Përfaqësimi në këshillat vendore

Në debatin ballafaques të mbajtur për Bashkinë Orikum, opinionet e komunitetit në lidhje me përfaqësi-
min e grave në vendimmarjen publike ishin më kritike se sa ato të zyrtarëve vendorë. Sipas banorëve, 
prania	e	një	gruaje	në	këshillin	bashkiak	prej	17	anëtarësh	është	e	papërfillshme	për	barazinë	gjinore,	
ndërsa për zyrtarët e bashkisë prania e një gruaje në këshill duhet parë me optimizëm, sikurse emërimi 
i grave në disa drejtori të bashkisë, pavarësisht se këto nuk kanë rol vendimmarrës.

Debati	ballafaques	në	komunën	Novoselë	vendosi	përballë	njëri-tjetrit	banorët	dhe	të	zgjedhurit	të	cilët	
ndanë opinione të ndryshme për përfaqësimin politik të grave. Sipas zyrtarëve vendorë përfaqësimi 
politik i grave në strukturat e vendimmarrjes publike në komunë është i kënaqshëm, pasi prej 17 këshill-
tarëve 3 janë gra, mbi 50% e punonjësve të komunës janë gra dhe nënkryetarja e komunës është grua. 
Por, për banorët këto shifra nuk janë të kënaqshme, madje shprehin një diskriminim për pozitën e gruas 
në	vendimmarjen	publike,	sepse	3	gra	në	këshill	janë	pakicë	numerike,	nënkryetarja	zbaton	vendimet	e	
kryetarit dhe administrata nuk ka funksione vendimmarrëse por zbatuese.

Ballafaqimi	në	Komunën	Qendër	ishte	më	i	balancuar.	Për	të	dyja	palët	përfaqësimi	gjinor	në	vendim-
marjen publike është inekzistent. Prania vetëm e një gruaje në këshillin komunal prej 16 burrash është 
pikërisht tregues i diskriminimit gjinor. Kjo shpjegohet me mentalitetin patriarkal për rolet gjinore që 
mbarten edhe prej drejtuesve të partive politike që nuk vendosin gra në strukturat drejtuese partiake dhe 
as në listat zgjedhore.

3.1.2. Pjesëmarrje në komisionet zgjedhore

Edhe në lidhje me angazhimin e grave në periudha zgjedhore banorët ndajnë opinione të ndryshme me 
të zgjedhurit vendore në Orikum dhe Novoselë. Për banorët e Orikumit thirrja e grave një herë në katër 
vjet për të bërë fushatë për burrat e partisë dhe për t’u ruajtur votat si komisionere në zgjedhje është 
qesharake, pasi jo vetëm që nuk është vlerësim për gratë por përdorje nga ana e burrave politikanë për 
të	fituar	poste	publike	me	punën	e	grave.	Kurse	për	përfaqësuesit	vendorë,	situata	e	përfaqësimit	politik	
të grave nëpër komisione, edhe pse e ulët, është një tregues i angazhimit politik të tyre pasi në rolin e 
komisioneres ato marrin përgjegjësinë publike të ruajtjes së votës duke ndikuar kështu në ndershmërinë 
e rezultatit të zgjedhjeve.
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Edhe në komunën Novoselë, komuniteti dhe pushteti vendor ndajnë mendime të ndryshme përsa i për-
ket pjesëmarrjes së grave në komisionet zgjedhore. Sipas të zgjedhurve vendorë, pozita e vajzave dhe 
e grave në politikë po përmirësohet sepse ato po anëtarësohen nëpër partitë politike dhe kështu do 
të kenë edhe më shumë mundësi përfaqësimi për t’u kandiduar. Megjithatë, pjesëmarrja e grave në 
komisionet zgjedhore, pavarësisht punës së ndershme të kryer prej tyre, nuk ka patur rol në vendimar-
rjen e komisionerëve si grup kur ka ardhur puna për njohjen e rezultatit, pasi vendimet janë marrë nga 
burrat. Ndërsa banorët shprehen se pjesëmarrja e grave nëpër komisione zgjedhore nuk është tregues 
i	përfaqësimit	politik	e	vendimmarrës,	por	thjesht	një	punë	rutinë	për	mbarëvajtjen	e	procesit	të	votimit	
dhe numërimit të votave. Një funksion teknik nuk mund të përkthehet si funksion vendimmarrës. Sado 
të	rritet	numri	i	komisionereve	gra	në	zgjedhje,	kjo	nuk	e	përmirëson	aspak	situatën	e	çbalancuar	të	për-
faqësimit te tyre në strukturat drejtuese të vendimmarjes publike në bashki e komunë. Edhe në rastet 
kur gratë kanë kryer funksione komisioneresh zgjedhore, ato më shumë janë mbështetur nga shoqëria 
civile	se	sa	nga	partitë	politike.

Ndërsa komuniteti dhe qeveritarët e komunës Qendër kanë opinione të përafërta përsa i përket angazhi-
mit të grave në komisionet zgjedhore. Të dyja palët e vlerësojnë pozitivisht përfshirjen e vajzave dhe 
grave	në	komisione	zgjedhore	sepse	 i	shohin	ato	si	garantuese	të	procesit	zgjedhor	dhe	besojnë	në	
ndershmërinë	e	punës	së	tyre.	Marrja	e	përgjegjësisë	së	procesit	të	zgjedhjeve	nga	ana	e	tyre	ka	rritur	
besimin e publikut tek aftësitë e tyre.

3.2. Politikat për përmirësimin e gjendjes ekonomike

3.2.1. Përkujdes social për nënat me fëmijë të vegjël : cilësia e çerdheve

Të dyja palët, si komuniteti ashtu edhe përfaqësuesit e pushtetit vendor shprehen se mungesa e këtij 
shërbimi është problem, pasi nënat me fëmijë të vegjël detyrohen të rrinë në shtëpi për përkujdesjen e 
tyre. Gjithësesi, përfaqësuesit vendore shprehen se ky shërbim nuk është kërkuar nga komuniteti.

3.2.2. Kopshtet dhe shkollat

Në	lidhje	me	cilësinë	e	shërbimit	arsimor,	palët	ndajnë	opinione	të	përafërta.	Në	bashkinë	Orikum,	si	
komuniteti	edhe	përfaqësuesit	e	bashkisë	shprehen	se	gjendja	e	institucioneve	të	përkujdesit	dhe	arsi-
more	është	relativisht	e	pranueshme	dhe	varion	nga	mesatare	në	të	mirë	sipas	institucionit.	Gjithësesi,	
të dyja grupimet bien dakord që megjithëse është përmirësuar fasada e kopshteve dhe shkollave, bren-
dia e këtyre ndertesave është jo fort e mirë pasi nuk ka furnizim të vazhdueshëm me ujë dhe as furnizim 
me	detergjentë	gjë	që	ndikon	tek	higjena	e	institucionit	në	përgjithësi	dhe	tek	shëndeti	i	fëmijëve.

Edhe	në	komunën	Novoselë,	palët	pajtohen	për	situatën	e	infras	unë.	Ato	shprehen	se	ka	një	diferencë	të	
madhe mes fshatrave. Ka fshatra shumë të mirë si: Novosela, Fitorja dhe Cerkovina, por ka edhe fshatra 
që lat jashtë funksionit për shkak të gjendjes së shkatërruar dhe mungesës s gjenës si: Skrofotina, Bis-
hani, Trevëllazrit dhe Akërni. Po ashtu një shkollë e rindërtuar në Aliban rri mbyllur se nuk ka nxënës dhe 
banorët e Akërnisë që nuk kanë shkollë të përshtatshme nuk pranojnë t’i dërgojnë fëmijët në shkollët e 
Alibanit se duan shkollë në fshatin e tyre.

Edhe në komunën Qendër, komuniteti dhe qeverisja vendore shprehen njësoj në lidhje me infrastrukturën 
e shërbimit arsimor. Të dyja grupimet mendojnë se lyerjet e fasadave nuk janë tregues i përmirësimit 
të shkollave dhe kopshteve, pasi kushtet brenda duhet të jenë të një standarti më të pranueshëm duke 
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filluar	me	higjenën.

3.2.3. Ndihma ekonomike për gratë e papuna

Në	 lidhje	me	ndihmën	ekonomike	 të	gjithë	ndajnë	 të	njejtin	opinion.	Nuk	ka	ndihmë	të	posacme	për	
gratë	në	nevojë,	pasi	nuk	ka	hapësira	ligjore	për	trajtim	të	diferencuar	por	trajtim	universal	për	rastet	e	
kryefamiljarëve	(burra	apo	gra	qofshin)	si	përfitues	të	titullit.	Edhe	po	të	kenë	fonde,	njësitë	vendore	do	
ta zbatojnë sipas kritereve ligjore.

3.2.4. Nxitja e punësimit

Edhe për nxitjen e punësimit palët ndajnë të njejtin mendim: nuk ekzistojnë shërbime për nxitjen e pu-
nësimit në asnjërën njesi vendore. Edhe ndikimi i njësive vendore tek bizneset e pakta të zonës është 
i pallogaritshëm pasi bizneset e rregullojnë vetë marrjen në punë të fuqisë punëtore sipas nevojave 
që kanë. Megjithatë, njësitë vendore kanë siguruar lehtësira burokratike për bizneset zonës dhe kanë 
kërkuar që të punësohen banorë. Gjithashtu, kanë kërkuar që punonjësit në administratën vendore të 
jenë	nga	komuna	dhe	bashkia	kur	ka	të	kualifikuar.	Banorët	vetëpunësohen	kryesisht	në	periudhën	e	
sezonit veror duke ofruar ambjente me qera për pushuesit dhe duke punuar në shërbim hoteleri-kulinari.

3.2.5. Gjendja ekonomike e zonës

Për	gjendjen	ekonomike	të	zonës,	palët	kanë	opinione	të	balancuara.	Banorët	dhe	zyrtarët	e	Bashkisë	
Orikum shprehen se qyeteti i Orikumit ka papunësi relativisht të lartë pasi duke qenë zonë e urbani-
zuar pa prodhim industrial dhe pa sektor shërbimesh publike nuk ofron mundësi punësimi. Banorët nuk 
posedojnë	tokë	sikurse	banoret	ruralë	të	cilët	kanë	zhvilluar	veprimtari	agrare	dhe	blegtorale	produktet	
e	të	cilave	i	shesin.	Banorët	dhe	përfaqësuesit	e	Komunës	Novoselë	shprehen	se	gjendja	ekonomike	e	
zonës është mesatarisht e mirë per shkak se banorët e fshatrave kanë tokë dhe merren me bujqësi e 
blegtori. Edhe në Komunën Qendër gjendja vlerësohet mesatarisht e mirë pasi në këto fshatra kultivohet 
ulliri, rrushi, agrumet dhe produkte të tjera bujqësore që tregtohen në qytetin e Vlorës që është ngjitur 
me	komunën.	E	gjithë	zona,	Orikum,	Novoselë	dhe	Qendër	përfiton	nga	punësimi	sezonal	në	periudhën	
e	verës	dhe	nga	të	ardhurat	prej	familjarëve	në	emigracion.

3.2.6. Shërbimet vendore për formimin profesional të vajzave dhe grave 
punëkërkuese

Të gjithë shprehen se nuk ka shërbime të tilla.

3.3. Politikat për shërbimet sociale, kushtet shëndetësore dhe arsimimin

3.3.1. Cilësia e ujit të pijshëm

Përsa	i	përket	cilësisë	së	shërbimit	të	furnizimit	me	ujë	dhe	cilësisë	së	ujit	të	pijshëm,	si	banorët	edhe	
përfaqësuesit e pushtetit vendor në Bashkinë Orikum ndajnë të njejtat opinione. Sipas tyre, në bashki ka 
furnizim	të	rregullt	me	orar,	dy	herë	në	ditë,	por	cilësia	e	ujit	shpesh	herë	le	për	të	dëshiruar	për	shkak	të	
kanalizimeve të vjetra.

E njejta situatë paraqitet edhe në Komunën Novoselë, ku janë bërë investime në rrjetin shpërndarës, por 
amortizimi i rrjetit dhe ndërhyrjet e paligjshme për lavazhe dhe vaditje shkaktojnë rrjedhje të pakontrol-
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luar	të	ujit	duke	lënë	banorët	pa	ujë.	Gjithashtu,	problem	shfaq	edhe	cilësia	e	ujit	që	ndotet	nga	ndërhyr-
jet	duke	shkaktuar	çrregullime	gastro-intestinale	tek	përdoruesit.	Në	fshatra	gjendja	e	furnizimit	me	ujë	
të pijshëm është edhe më problematike pasi ka lagje ku nuk shkon ujë mjaftueshëm si në: Mifol, Bishan, 
Cerkovinë, Akërni, Skrofotinë dhe Trevllazër.

Në	komunën	Qendër,	palët	shprehen	se	përveç	fshatrave	Bestrovë,	Babicë	e	Vogël	dhe	Zvërnec	që	furni-
zohen	shumë	rrallë,	fshatrat	e	tjere	furnizohen	rregullisht,	pavarësisht	cilësisë	jo	të	mirë	të	ujit.	Banorët	
e	Babicës	së	Madhe	dhe	të	Nartës	deklarojnë	se	cilësia	e	ujit	është	shumë	e	mirë.	Tubacionet	e	ujit	në	
Zvernec	 janë	amortizuar	ndërsa	në	Kanine	uji	 vjen	me	ndryshk.	Sipas	përfaqësueve	 të	komunës,	në	
11	fshatra,	përvec	Zvërnecit,	që	varet	nga	ujësjellësi	 i	Vlorës,	komuna	ka	kryer	 investime	në	 rrjetin	e	
shpërndajes së ujit. Cilësia e ujit është e mirë, sigurisht me orare, pasi nuk mund të lëshohet ujë 24 orë 
nga depot e ujit dhe banorët duhet të vendosin pompa ose depozita për të siguruar ujë të rrjedhshëm.

3.3.2. Parqet shlodhëse dhe hapësirat e gjelbra

Gjendja e parqeve shlodhëse dhe hapësirave të blerta për përdorim publik paraqitet më mirë në bashkinë 
Orikum. Banorët dhe punonjësit e bashkisë shprehen se ekzistojnë parqe para sheshit të bashkisë dhe 
mes lagjeve. Gjithashtu, pjesëmarrësit konsiderojnë si hapësira shlodhëse dhe argëtuese edhe mini-
fushat	e	futbollit	të	cilat	përdorën	më	së	shumti	nga	meshkujt	e	rinj	për	sport.	Bashkia	dëshiron	ta	rrisë	
sipërfaqen e parqeve por nuk ka fonde për shpronësime. Banorët dhe vendorët e komunës Novoselë dhe 
Qendër	shprehen	se	parqe	dhe	hapësira	të	blerta	në	funksion	të	publikut	nuk	ka,	pervecse	dy	shesheve	
të vogla ndërtuar nga subjekte private për përdorim nga klientët.

3.3.3. Cilësia dhe shpeshtësia e mbledhjes së plehrave

Përsa i përket shërbimit të mbledhjes dhe administrimit të plehrave, banorët janë më kritikë se sa për-
faqësuesit e njësive vendore në të trija njësitë. Në bashkinë Orikum, banorët shprehen se ky shërbim 
është	mesatarisht	i	mirë,	pasi	plehrat	hiqen	cdo	ditë	nga	firma	e	kontraktuar	prej	bashkisë.	Pushteti	ven-
dor e vlerëson si relativisht të mirë këtë shërbim sepse është i përditshëm dhe mbulon thuajse të gjithë 
sipërfaqen e bashkisë dhe fshatrave të saj, me përjashtim të ndonjë lagjeje në ndonjë fshat. Gjithsesi, 
problem për të dyja palët ngelet asgjësimi i plehrave që aktualisht kryhet përmes djegjes në periferi të 
qytetit dhe shkakton tym dhe erë të keqe në qytet.

Në komunën Novoselë, përfaqësuesit e komunës janë më pozitivë në vlerësim se sa komuniteti. Sipas 
komunës, shërbimi është i rregullt dhe ka 2 mjete dhe 10 punonjës. Ndërsa sipas opinionit të banorëve, 
mbulimi nuk është i plotë pasi ka zona informale ku ka grumbulime plehrash dhe inertesh qe nuk largo-
hen nga komuna. Edhe në komunën Qendër, përfaqësuesit e komunës i japin vlerësim më pozitiv se sa 
banorët	shërbimit	të	mbledhjes	së	plehrave.	Sipas	tyre,	pastrimi	buxhetohet	cdo	vit	dhe	mbulon	rreth	
80%	të	sipërfaqes	së	komunës.	Ndërsa	për	banorët	cilësia	e	shërbimit	nuk	është	e	mirë	dhe	në	disa	
fshatra mbeturinat merren shumë rrallë.

Banorët dhe të zgjedhurit e Komunës Qendër ndajnë të njejtin opinion përsa i përket mbledhjes së pleh-
rave	në	komunë.	Ata	shprehen	se	shërbimi	ofrohet,	por	ka	cilësi	të	dobët.	Nga	ana	tjetër,	përfaqësues	
të	komunës	shprehen	se	banorët	i	hedhin	mbeturinat	vend	e	pa	vend	dhe	firma	e	pastrimit	nuk	mund	të	
mbledhë	plehrat	kudo,	por	në	vendet	e	caktuara.



28 RAPORT - VLERËSIMI I KOMUNITETIT PER QEVERISJEN LOKALE

3.3.4. Mirëmbajtja e lumit/kanaleve nga papastërtitë e shumta që sjell uji/ dalja 
e lumit nga shtrati

Përsa i përket mirëmbajtjes së lumenjve dhe kanaleve vaditëse e kulluese, banorët janë më kritikë se 
përfaqësuesit e pushtetit vendor. Banorët e bashkisë Orikum shprehen se bregu i lumit Izvor nuk mirëm-
bahet dhe se bregu i detit është kthyer në vend hedhje inertesh dhe mbeturinash. Bregu i detit nuk pas-
trohet gjatë vitit dhe është i ndotur. Gjithashtu bregu i lumit është vendi ku digjen plehrat e qytetit dhe 
hidhen mbeturina që shkojnë në det. Probleme shkakton edhe kanali i ujërave të zeza që kalon nëpër 
Orikum,	i	cili	nuk	pastrohet	dhe	përbën	rrezik	për	përhapje	infeksionesh.	Sipas	përfaqësuesve	të	bash-
kisë, mirëmbajtja e kanalit të ujrave të zeza nuk është përgjegjësi e bashkisë dhe se bashkia është duke 
hartuar një projekt.

Banorët dhe përfaqësuesit e komunës Novoselë janë të një mendjeje përsa i përket këtij shërbimi. Ata 
shprehen se dalja e lumit nga shtrati mbart rrezikun e përmbytjes së tokave dhe pushteti vendor nuk 
ka	marrë	masa	për	displinimin	e	prurjeve	të	 lumit,	erozioni	 i	 të	cilit	shkakton	edhe	gërryerje	 të	 tokës	
dhe	rrëshqitje	të	terrenit.	Gjithashtu,	përvecse	përpara	sezonit	turistik	veror,	bregu	i	detit	nuk	pastrohet	
nga komuna. Në komunën Qendër, banorët dhe përfaqësuesit e komunës shprehen se kanalizimet nuk 
mirëmbahen	dhe	se	bregu	i	detit	gjatë	vitit	është	i	ndotur	dhe	pastrohet	veç	njëherë	para	fillimit	të	se-
zonit të plazhit.

3.3.5. Cilësia e infrastrukturës rrugore

Si banorët ashtu edhe përfaqësuesit e Bashkisë Orikum në ballafaqim shprehen njësoj të kënaqur për 
cilësinë	e	rrugëve.	Në	Komunën	Novoselë,	përfaqësuesit	e	komunës	shprehen	me	nota	më	pozitive	se	
banorët	për	cilësinë	e	rrugëve.	Sipas	tyre	rrugët	 janë	të	nivelit	mbi	mesataren.	Por,	sipas	komunitetit	
gjendja	e	rrugëve	brenda	fshatrave	është	shumë	e	keqe,	vetëm	disa	segmente	janë	shtruar	me	çakëll.	
Ka	fshatra	që	nuk	kanë	rrugë	të	shtruara	as	me	çakëll	si:	Trevllazër,	Bishan,	Mifol,	Cerkovinë,	Skrofotinë,	
Akerni dhe Aliban. Për komunën Qendër, të dyja palët në ballafaqim ndajnë të njëjtin mendim se gjendja 
e	rrugëve	është	mesatarisht	e	mirë	për	rrugët	ndër-rurale	që	të	cojnë	në	fshatra	por	jo	për	rrugët	dytësore	
të fshatrave.

3.3.6. Cilësia e ndriçimit në rrugë

Për	cilësinë	e	ndriçimit	në	rrugë	banorët	e	Orikumit	janë	më	pozitivë	në	vlerësim	se	sa	përfaqësuesit	e	
bashkisë,	të	cilët	shprehen	se	banorët	duhet	të	paguajnë	më	shumë	dhe	mos	dëmtojnë	kabllin	elektrik.	
Në komunën Novoselë, opinion i përfaqësuesve të komunës është shumë më pozitiv se ai i banorëve. 
Sipas	komunës,	ndricimi	financohet	çdo	vit,	ndërsa	sipas	banorëve	përveç	Novoselës	dhe	Fitores,	fsha-
trat	e	tjerë	nuk	kanë	as	rrugë,	as	ndricim.	Në	komunën	Qendër,	banorët	dhe	përfaqësuesit	e	komunës	
ndajnë	të	njëjtin	mendim:	ndriçimi	është	mesatarisht	i	kënaqshëm.	Problem	kanë	vetëm	fshatrat	që	nuk	
paguajnë	si:	Babicë	e	Vogël	dhe	Bestrovë.

3.3.7. Kënd lojrash për fëmijët dhe qendra sociale

Në lidhje më këto shërbime, banorët e bashkisë Orikum janë më të kënaqur se përfaqësuesit e bashkisë. 
Banorët e vlerësojnë pozitivisht praninë e një mini-këndi lojnash brenda parkut shlodhës që po ndërtohet 
para bashkisë. Gjithashtu, janë të kënaqur me shtesën e kopshtit publik nga bashkia ku është shtuar një 
dhomë për të moshuarit që të rrinë sëbashku gjatë ditës. Por, përfaqësuesit e bashkisë nuk e konsid-
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erojnë këndin e vogël të lojnave si të mjaftueshëm për kërkesat e popullatës. Përfaqësuesit e bashkisë 
shprehen	se	nuk	ka	shërbime	sociale.	Në	komunat	Novoselë	dhe	Qendër	nuk	ekzistojnë	fare	shërbime	
të	tilla	dhe	asnjëra	palë	nuk	di	ç’të	thotë	për	mungesën	e	tyre.

3.4. Politikat kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave

3.4.1. Struktura vendore për dhunën në familje

Përsa i përket trajtimit të dhunës në familje, banorët dhe përfaqësuesit e bashkisë Orikum shprehen se 
nuk ka struktura lokale për këtë problem. Të njëjtin opinion shprehin edhe banorët e komunës Novoselë 
dhe Qendër, ndërsa përfaqësuesit e të dyjave komunave shprehen se zyra për mbrojtjen e fëmijëve 
mund të trajtojë edhe dhunën ndaj grave.

3.4.2. Informacion mbi njësitë mbështetëse ku duhet të drejtohen në rast se 
përjetojnë dhunë

Përsa	i	përket	informacionit	për	sistemin	e	referimit	të	viktimave	të	dhunës	në	familje,	të	gjithë	banorët	
shprehen	se	nuk	ofrohet,	ndërsa	përfaqësuesit	e	pushtetit	vendor	shprehen	se	informacioni	jepet	nga	
qendra Aulona dhe Vatra.
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IV. PËRFUNDIME REKOMANDIME

4.1. Rezultatet e arritura

Projekti për vlerësimin e nevojave të komunitetit me në qendër gratë arriti disa rezultate të rëndësishme 
ndër	të	cilat	veçohen:

1. Krijimi i mekanizmit të dialogut mes banorëve dhe autoriteteve lokale në njësitë vendore: Bashkia 
Orikum, Komuna Novoselë dhe Komuna Qendër, përmes organizimit të 3 takimeve ballafaquese;

2. Adresimi	i	nevojave	prioritare	të	banorëve	të	zonës	tek	autoritetet	vendore	përmes	identifikimit	të	
nevojave prioritare dhe propozimit të rekomandimeve për zgjidhje nga autoritetet përgjegjëse;

3. Avokim për përfshirjen e nevojave prioritare të grave në planet e bashkisë, përmes organizimit të 
takimeve të komunitetit me përfaqësues të pushtetit lokal dhe këshillit bashkiak;

4. Avokimi dhe mobilizimi për përdorimin e VKQ-së si një mjet diologu, bashkëpunimi dhe ndërveprimi 
mes banorëve dhe qeverisjes vendore, përmes 12 fokus grupeve dhe 3 debateve ballafaquese;

5. Mobilizimi	i	banorëve	për	të	qenë	pjesë	e	proceseve	vendimmarrëse	dhe	për	të	shprehur	problemet	
e tyre dhe sugjeruar rrugë-zgjidhjen e tyre;

6. Ndërgjegjësimi i autoriteteve lokale për të marre në konsideratë nevojat e banorëve gjatë hartimit të 
politikave lokale përmes 3 takimeve me komunitetin;

7. Prezantim i rezultateve të vlerësimit të komunitetit për qeverisjen vendore në një takim të gjerë pub-
lik që do të pasohet nga takime me kandidatët për zgjedhjet vendore;

8. Prezantim i zgjidhjeve të propozuara nga komuniteti dhe pushtetarët vendore për problemet e ko-
munitetit	për	secilën	njësi;

9. Publikimi	i	nevojave	prioritare	të	grave	në	këto	njësi	dhe	hartimi	i	planeve	të	veprimit	për	cdo	njësi	
vendore;

10. Promovimi i metodologjisë së VKQ dhe rezultateve të saj përmes një prezantimi publik.

4.2. Rekomandime për punë të mëtejshme

Debati nga fokus grupet dhe takimet ballafaquese gjeneroi një listë nevojash që kërkojnë zgjidhje të 
menjëhershme për të ndrequr pozitën e vajzave dhe grave në komunitet. Në takimet vlerësuese u ofruan 
një sërë rekomandimesh për zgjidhjen e problemeve si më poshtë.

4.2.1. Përfaqësimi Politik në vendimmarjen publike

Vendi është në prag zgjedhjesh vendore dhe ky vlerësim vlen sa për ata që janë aktualisht të zgjedhur 
vendorë aq edhe për ata që do jenë pas zgjedhjeve të qershorit 2015. Për një prani më të madhe të 
vajzave dhe grave në organet e zgjedhura vendore lipset pë të punuar më shumë me partitë politike. 
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Rruga	për	në	politikë	kalon	nga	Partia.	Si	cështje	imediate	për	trajtim	në	lidhje	me	përfaqësimin	politik	
të	vajzave	dhe	grave	në	procesin	e	vendimmarrjes	publike	shtrohet:

a) Rritja e pranisë së tyre në organizatat politike

b)	Mbështetja	për	të	garuar	në	poste	drejtuese	brenda	strukturave	partiake	c)	Mbështetja	e	forumeve/
organizatave partnere të grave politikane

d) Punë ndërgjegjësuese me anëtarësinë e partive politike për përfshirjen e grave në parti politike

e)	 Zbatimi	 i	 strategjisë	 së	 barazisë	 gjinore	 dhe	 ligjit	 për	 barazinë	 gjinore	 që	 përcakton	 si	 detyrim	
politik dhe ligjor nje pjesëmarrje jo më të ulët se 30% të gjinisë së munguar që janë gratë në të gjitha 
institucionet	shtetërore:	legjislativ	dhe	ekzekutiv;

f) Zbatim të kodit zgjedhor, neni 67 pika b që në të gjitha listat e kandidatëve një në tre emra të jetë 
grua;

g) Të punohet me kryetarët e partive politike që në hartimin e listave për kryetarë komunash dhe bash-
kish të garantojnë minimumin përfaqësues gjinor prej 30 % të grave si kryetate të zgjedhura bashkish 
e komunash;

h) Të punohet me kryetarët e partive politike që të organizojnë takime ndërgjegjësuese me anëtarësi-
në e vet dhe strukturat partiake për rëndësinë e përfaqësimit gjinor dhe vendosjen e grave në vende 
të	sigurta	fitoreje	elektorale	dhe	jo	në	vende	humbëse.

i) Ngritja e pikave fokale gjinore në bashki e komuna në zbatim të ligjit dhe strategjise së

barazisë gjinore.

4.2.2. Gjendja ekonomike

4.2.2.1. Sherbimi përkujdesës dhe arsimor për fëmijët në moshë shkollore

Gratë mund të angazhohen ekonomikisht vetëm nëse nuk pengohen prej detyrimit të përkujdesjes për 
fëmijët në moshë shkollore. Për sa kohë përkujdesja për fëmijët do të konsiderohet detyrë vetëm e 
familjes	atëherë	familja	do	ta	ketë	të	pamundur	të	balancojë	kohën	mes	punës	dhe	përkujdesjes	e	vet-
me. Si pasojë e mendësive patriarkale për rolet gjinore në Shqipëri ku nënës i njihet si rol kryesor përku-
jdesi	për	fëmijën,	konflikti	punë	–	familje	në	fakt	ndëshkon	nënën	me	përjashtim	nga	tregu	i	punës	dhe	
e ve gruan nën varësinë ekonomike të të tjerëve, ndërkohë që gruaja me fëmijë mund të jetë e gatshme 
dhe e aftë të punojë. Që të punësohet dhe të mbajë vendin e punës e të përparojë në profesionin e vet, 
nënës me fëmijë në moshë të vogël i duhet siguruar mbështetje publike për përkujdes për fëmijët gjatë 
kohës që ajo është në punë. Për këtë arsye, nevojë imediate në të gjitha njësitë vendore ku u bë vlerësimi 
doli	ngritja	e	çerdheve	publike	dhe	shtimi	i	kopshteve	për	nënat	me	fëmijë	të	vegjël	që	këto	të	fundit	të	
kenë mundësi të zihen me punë me pagesë. Gjithashtu, përmirësimi i gjendjes materiale të kopshteve 
dhe shkollave publike sidomos nëpër fshatra është një nevojë urgjente për të mundësuar shkollimin e 
rregullt të fëmijëve dhe për të mos i shkëputur ata nga e drejta për arsim si pasojë e shkollave të shkatër-
ruara, pa mirëmbajtje dhe jashtë kushteve higjeno-sanitare, por është lehtësi edhe për nënën sidomos 
për fëmijët e moshës parashkollore. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka shërbimi publik përkujdesës 
dhe	arsimor	për	çlirimin	e	kohës	fizike	dhe	angazhimin	në	veprimtari	ekonomike	të	nënave	me	fëmijë	në	
moshë	shkollore,	prania	e	çerdheve,	kopshteve	dhe	shkollave	publike	në	komunitet	është	parë	ngushtë-
sisht e lidhur me gjendjen ekonomike të grave.

Për ofrimin e shërbimit publik përkujdesës dhe arsimor për fëmijët që ka lidhje direkte me angazhimin 
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kohor të grave, kohë që duhet të shkojë për punësim me pagesë rekomandohet:

a)	Ngritja	e	çerdheve	publike	për	fëmijë	të	moshës	0-3	vjec;

b)	Shtimi	i	kopshteve	publike	dhe	rregullimi	i	gjendjes	së	atyre	ekzistuese	për	fëmijët	3-6	vjec;

c)	Rikonstruksioni	i	shkollave	publike,	mirëmbajtja	dhe	sigurimi	i	kushteve	materiale	për	arsim	nor-
mal	në	sistemin	arsimor	9-vjecar	dhe	të	mesëm.

4.2.2.2. Ndihma ekonomike dhe nxitja e punësimit për gratë në nevojë

Gratë	e	papuna	përfitojnë	nga	skema	e	ndihmës	ekonomike	vetëm	nëse	janë	kryefamiljare	dhe	nuk	për-
fitojnë	ndihma	të	posacme	nga	qeversija	vendore	si	pasojë	e	mospasjes	së	një	kuadri	ligjor	dhe	mung-
esës	së	fondeve	të	vecanta	për	familjet	e	varfra.	Si	mënyrë	efikase	e	daljes	nga	varfëria	konsiderohet	
punësimi dhe nga vlerësimet doli se gratë punëkërkuese kanë nevojë për mbështetje jo vetëm në zënien 
me	punë	por	edhe	në	formimin	profesional	për	të	fituar	shprehi	pune	për	një	zanat.	Gjithashtu,	zënia	
me punë e grave nevojitet të përshtatet me prirjet për zhvillim ekonomik të zonës dhe me mundësitë e 
punësimit që ofrojnë punëdhënësit. Meqë puna është mjeti i vetëm për daljen nga varfëria dhe për për-
mirësimin e gjendjes ekonomike të grave të zonës, rekomandohet që:

a)	Gratë	familjet	e	të	cilave	trajtohen	me	ndihmë	ekonomike	të	punësohen	me	prioritet	në	punë	komu-
nale	shërbimi	si	pastrim,	gjelbërim,	mirëmbajtje	që	janë	në	kompetencën	e	bashkive	dhe	komunave;

b)	Gratë	e	papuna	të	ndihmohen	me	informacion	dhe	formim	profesional	nga	ana	e	njësive

vendore në bashkëpunim me zyrat e punës;

c)	Bashkitë	dhe	komunat	të	vendosin	e	zbatojnë	stimuj	fiskalë	dhe	burokratikë	për	bizneset	që	punë-
sojnë vajza dhe gra punëkërkuese në zonën që administojnë;

d)	 Vajzat	 dhe	 gratë	 punëkërkuese	 të	mbështeten	me	 fond	 të	 vecantë	 për	 ndjekjen	 e	 kurseve	 të	
formimit profesional.

4.2.3. Shërbimet publike

Shërbimet publike koniderohen si parakushte për një jetë normale në komunitet. Për këtë arsye niveli 
i	 shërbimeve	publike	u	mor	në	shqyrtim	nga	vlerësuesit	 të	 cilët	nxorrën	edhe	disa	 rekomandime	në	
lidhje	me	ofrimin	dhe	cilësinë	e	këtyre	shërbimeve	me	rëndësi	 jetike	për	banorët,	përfshi	edhe	gratë.	
Nga vlerësimet rezultoi se shërbimet publike infrastrukturore, megjithë përmirësimet vazhdojnë të jenë 
problematike. Probleme të shumta ka sidomos me furnizimin me ujë të pijshëm në fshatra dhe me 
cilësinë	e	ujit	kudo.	Gjithastu	edhe	kanalizimet	e	ujrave	të	zeza,	kanalet	kulluese	dhe	kanalet	vaditëse	
janë	problematike	pasi	nuk	mirëmbahen.	Rrugët	dhe	ndricimi	ekzistojnë	vetëm	në	hapësirat	e	territorit	
brenda	bashkisë	dhe	komunave	ndërsa	një	pjesë	e	mirë	e	fshatrave	nuk	kanë	as	rrugë	e	as	ndriçim.	
Niveli i ndotjes, pavarësisht përpjekjeve për menaxhimin e plehrave, është i lartë pasi plehrat digjen në 
afërsi	të	qendrave	të	banuara	dhe	hidhen	pranë	lumenjve	dhe	buzë	detit.	Qendrat	sociale	për	përkujdes	
për	të	moshuarit,	për	personat	me	aftësi	të	kufizuar	dhe	për	fëmijët	pa	kujdestari	prindërore	nuk	ekzis-
tojnë.	Në	kushte	të	mungesave	të	tilla,	cilësia	e	jetës	në	këto	komunitete	është	jo	fort	e	kënaqshme	dhe	
vlerësohen si të nevojshme ndërhyrjet e mëposhtëme nga ana e bashkive dhe komunave:

a) Investime ne sistemin e ujë-kanalizimeve;

b) Furnizim i rregullt me ujë të pijshëm në të gjithë territorin;

c)	Rregullim	i	kanalizimeve	për	ujërat	e	zeza,	kanalet	kulluese	dhe	vaditëse;
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d) Mirëmbajtje e brigjeve të lumenjve dhe detit nga plehrat dhe gërryerjet;

e) Manaxhimi i plehrave sipas teknologjisë bashkëkohore për shmangien e ndotjes së ajrit dhe ujrave 
dhe trajtim i inerteve;

f)	Shtrim	i	rrugëve	dhe	ndriçimi	i	tyre	në	të	gjithë	territorin;

g)	Ngritja	e	shërbimeve	sociale	përkujdesëse	për	fëmijët,	moshën	e	tretë	dhe	personat	me	aftësi	të	
kufizuara.

4.2.4. Dhuna në familje

Dhuna në familje është dhunë me bazë gjinore dhe shkakton dëmtime serioze të shëndetit mendor dhe 
fizik	tek	viktimat	të	cilave	u	duhet	ofruar	ndihmë	e	menjëhershme	dhe	u	duhet	siguruar	jeta	dhe	shëndeti	
nga sulmet e agresorit, që në familje është bashkëshorti. Për trajtimin e dhunës në familje përpjekjet nuk 
duhen	kufizuar	vetëm	tek	viktima,	pasi	kjo	vuan	vetëm	pasojat	e	dhunës	dhe	mund	të	mos	ketë	gjë	në	
dorë për ndreqjen e situatës së dhunës në shtëpi. Shkaktarë të dhunës janë agresorët ndërsa viktimat 
janë ato që pësojnë prej saj. Për këtë arsye lipset të punohet në nivel kulturor me burrat dhe djemtë për 
të	shkurajuar	çdo	lloj	forme	të	dhunës	në	familje	ndaj	grave	dhe	fëmijëve.	Njesitë	vendore,	në	zbatim	të	
ligjit për masat kundër dhunës në familje, duhet të ngrenë struktura të dhunës në familje dhe të ofrojnë 
informacion	për	sistemin	e	referimit	te	viktimave	të	dhunës.

Njësitë	e	mbrojtjes	së	fëmijës	nuk	mund	të	mbulojnë	rastet	e	dhunës	ndaj	të	rriturve	për	shkak	të	specifi-
kave që kanë këto dy grupe. Për të adresuar problemet e dhunës në familje në komunitet lipset një 
bashkëpunim	ndërinstitucional	mes	aktorëve	publikë	shtetërorë	(qeveri	dhe	pushtet	loka)	dhe	shoqërisë	
civile	për	trajtim,	parandalim	dhe	ndërgjegjësim	kundër	dhunës.	Më	konkretisht	për	shërbimet	vendore	
kundër dhunë në familje rekomandohen këto ndërhyrje:

a)	Vënia	në	funksion	e	linjës	telefonike	falas	për	denoncimin	e	dhunës	në	familje;

b)	Marrëveshje	mirëkuptimi	mes	aktorëve	komunitarë:	shoqëri	civile,	polici,	bashki/komunë;

c)	Plan	masash	në	nivel	vendor	për	mbrojtjen	e	grave	nga	dhuna	në	familje.
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V. SHTOJCAT

A. Skeda e Vlerësimit (SCORE CARDS)

43  

A.  Skeda e Vlerësimit (SCORE CARDS) 

VLERËSIMI ME PIKË 

Kriteret                                                                                                            Pikëzimi 
 

1
Nuk ofrohet asnjë shërbim nga pushteti vendor 

 
 

 
 
 
 

është i buxhetuar në buxhetin vendor 
 

Ofrohet     shërbimi     dhe     ka     buxhet     të 
konsiderueshëm  për  investime  të  mëtejshme  

  për këtë shërbim 
 
 

Ofrohet shërbimi dhe me cilësi të lartë 

 

Shumë keq 
 
 
 
 

4 
 

Mirë 
 
5 
 

Shumë mirë

Ofrohet  shërbimi  nga pushteti vendor, por 2 
cilësia është e dobët    Keq 

Ofrohet  shërbimi  nga pushteti vendor dhe 3 
 

 
 
 
Ok (mesatar) 
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B. Vlerësimet nga Komuniteti: Skeda për Bashkinë Orikum 

SKEDA E VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS NGA KOMUNITETI KOMUNA 
ORIKUM- 29 SHTATOR 2014: Fokus Grup 1

Në	këte	takim	merrnin	pjesë	15	pjesëmarrës.	Takimi	filloi	ne	orën	10.30-	12.30,	merrnin	pjesë	përfaqë-
sues nga të katër

fshatrat e kësaj bashkie, fermerë, mësuese, aktiviste të komunitetit, studente, infermiere, gra shtëpiake 
etj. U shpjegua metodologjia e këtij Vlerësimi te Komunitetit për Qeverisjen lokale dhe duke qenë se 
kishim përfaqësues nga të gjitha fshatrat dhe Bashkia ka ofruar shërbime të niveleve të ndryshme.

ÇËSHTJA Treguesi i Performancës Pikët 
 

Pjesëmarrje dhe 
përfaqësim i 
barabartë politik 
dhe vendimmarrës 

1. Pjesëmarrja në vendimmarrjen 
publike të grave dhe vajzave 

1 Pjesëmarrja është shumë e ulët e grave në 
politike dhe vendimarrje ne komunën Orikum, 
vetëm  një grua  në  17  anëtare  të  këshillit  të 
komunës. 

2. Përfshirja e grave dhe vajzave në 
komisione zgjedhore, këshillimore & 
procesin vendimmarrës 

1 Pjesëmarrja është shumë e ulët e grave, marrin 
pjesë në komisionet   zgjedhore është e rrallë 
një herë në katër vjet. 

 

Politikat              për 
përmirësimin         e 

Cilësia e çerdheve publike 1 Mungon ky shërbim në një kohë kur ka kërkesa 
sepse funksionon një çerdhe private. 

 

gjendjes 
ekonomike 

Cilësia e infrastrukturës e kopshteve 
publike dhe shkollave 

4 Vitin e kaluar është bërë një shtesë për kopshtin 
e Orikumit dhe është rikonstruktuar. Duhet të 
përmirësohet furnizmi me ujë, banjot, 
detergjentet, higjena 

Sa mbeshtetje për ndihmë 
ekonomike marrin  gratë dhe vajzat 
aplikante? 

1 Zbatohen kriteret njësoj për të dyja gjinitë. 

Sa punon komuna/bashkia për të 
nxitur punësimin? 

1 Nuk ka asnjë përpjekje për nxitjen e punësimit 
nga bashkia, ndoshta për shkak te buxhetit të 
limituar. 

Në çfarë shkallë e renditni gjendjen 
ekonomike në komunitetin tuaj? 
Nga 1 në 5 

2      për 
qytetin 

 
 

3      per 
fshatrat 

Vlerësimi u nda në dy pjesë; me shifrën 2 për 
qytetin sepse  ka  papunësi  të  madhe,  nuk ka 
industri apo ndërmarrje, një pjesë e banorëve 
të qytetit nuk kanë as tokë, edhe ata që e kanë 
tokën e kanë në përdorim dhe të përmbytura 
sepse hidrovori nuk funksionon. Mbahen me të 
ardhurat nga emigracioni si dhe turizmi familiar 
sezonal.  Për   fshatrat  vlerësimi  3 sepse  kanë 
tokat e tyre, bujqësia dhe blegtoria janë të 
zhvilluara, si dhe agroturizëm. 

Shërbimet vendore që ndihmojnë 
formimin profesional të grave te 
papuna 

1 Janë inegzistente. 
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3-Cilësia dhe shpeshtësia e 
mbledhjes së plehrave 

3 Ofrohet shërbim nga pushteti vendor i nivelit 
mesatar. Firma vjen rregullisht për mbledhjen e 
plehërave çdo ditë. 

4-Mirëmbajtja e lumit/kanaleve nga 
papastërtitë e shumta që sjell uji/ 
dalja e lumit  nga shtrati 

1 Nuk  mirëmbahet  buza  e  lumit  Izvor  si  dhe 
bregu i detit nga papastërtitë. Bregu i lumit 
bëhet shpeshherë vendi ku hidhen inerte të 
ndryshme dhe digjen plehrat. 
Vazhdon të mbetet problematik kanali i ujrave 
të zeza që kalon në Orikum, nuk pastrohet dhe 
sjell ndotje, mushkonja ... 

5-Cilësia e infrastrukturës rrugore 4 Rrugët janë shumë të mira edhe nëpër fshatra 
dhe është investuar nga Bashkia. 

6- Cilësia e ndriçimit në rrugë 4 Banorët janë të kënaqur me këtë shërbim, edhe 
kur digjen llambat ato zëvendësohen.  

 7-Kënd lojrash për fëmijët dhe 
qendra sociale 

3 Ka një qendër sociale për pleqtë si dhe është në 
ndërtim e sipër një kënd lojrash brenda parkut 
shlodhës para bashkisë. 

Politikat kundër 
dhunës ndaj grave 
dhe vajzave 

Roli I komunës/bashkisë suaj për të 
mbështetur një grua/vajzë që peson 
dhunë Egzistojnë struktura për 
denoncimin e dhunës në familje? 

1 Praktikisht bashkia nuk luan asnje rol në 
mbështetje të grave/vajzave që përjetojnë 
dhunë.  Nuk egzistojnë  struktura  për 
denoncimin  e  dhunës  në  familje  pranë 
bashkisë. 

Sa   informacion   kanë   gratë 
mbi njësitë mbështetëse ku 
duhet të drejtohen në rast se 
përjetojnë dhunë. 

1 Pushteti vendor nuk ofron asnjë shërbim për të 
informuar gratë mbi njësitë mbështetëse ku 
duhet të drejtohen. 

 
 
  

 

Politikat              për 
shërbimet   sociale, 
kushtet 
shëndetësore    dhe 
arsimimin 

1-Cilësia e ujit të pijshëm 3 Ka furnizim të rregullt me orar, dy herë në ditë 
por cilësia e ujit shpesh herë lë për të dëshiruar 
për shkak të kanalizimeve të vjetra. Të 
pakënaqur  për  shkak  se  duhet  të  investojnë 
vete për bolierë, pompa me qëllim që të kenë 
ujë. U ishte kërkuar të paguanin vetë për matës 
të konsumit të ujit, gjë që u dukej e 
papranueshme për këtë cilësi shërbimi. 

2-si është situata e parqeve 
shlodhese dhe hapësirave të gjelbra 

4 Ka hapësira të gjelbra dhe mjedise shlodhëse 
nëper lagjet e Orikumit dhe tani para Bashkisë 
po investohet për një park të ri. 
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C. Vlerësimet nga pushteti vendor: Skeda për Komunën Novoselë 

SKEDA E VETEVLERËSIMIT TË PERFORMANCËS NGA PERFAQESUES TE 
PUSHTETIT LOKAL KOMUNA Novoselë Fokus Grup 1 – Date 6 shtator 2014

Takimi u organizua në ambientet e komunës Novoselë, merrni pjesë 10 zyrtarë të komunës dhe këshillit 
të komunës, të gjitha femra.

 

 

ÇËSHTJA Treguesi i Performancës Pikët Arsyet/Shpjegimet 

Pjesëmarrje dhe 
përfaqësim i 
barabartë    politik 
dhe vendimmarrës 

 
1. Pjesëmarrja në 
vendimmarrjen publike të grave 
dhe vajzave 

3 3 nga 17 anëtarë të këshillit janë femra. Duket se ka 
progres në këtë pikë, rritje të ndieshme të numrit të 
grave në organin vendimarrës. 

 
2. Përfshirja e grave dhe 
vajzeve në komisione 
zgjedhore, këshillimore & 
procesin vendimmarrës 

4 Ka anëtarësime të reja në politikë të vajzave dhe 
grave, ato përfshihen në komisionet zgjedhore, por 
shpeshhëre vendimet i marrin burrat. 

   

Politikat për 
përmirësimin e 
gjendjes ekonomike 

Cilësia e çerdheve publike 1 Nuk  ka  çerdhje  publike.  Gratë  janë  shtëpiake  në 
shumicën e rasteve dhe i mbajnë vetë fëmijët. 

Cilësia e infrastrukturës e 
kopshteve publike dhe 
shkollave 

2 Në kohën kur u bë diskutimi ishtë periudha kur disa 
shkolla si ajo e Bishanit, Fermës, Novoselës, Delisufit 
dhe Dëllenjës ishin mbyllur për tre ditë sepse uji i 
pijshëm ishte i ndotur. Shkolla 9 vjeçare e Novoselës 
do të rindërtohet. Banjot në shkollat Bishan dhe 
Akërni janë në kushte tejet të keqija. Komuna nuk ka 
buxhet të mjaftueshëm për të bërë riparimet e 
nevojshme të shkollave. 

A shihen me prioritet për 
ndihmë ekonomike gratë dhe 
vajzat kryefamiliare? 

3 Ndihma ekonomike  nuk i  sheh gratë me prioritet. 
Këshilltarët vendosen që ndihmën ekonomike t’ua 
japin atyre personave që do të vijnë të ofrohen për 
ndihmë vullnetare. Nuk është ofruar askush për punë 
vullnetare dhe për rrjedhojë nuk përfiton askush 
ndihmën ekonomike aktualisht. 

 Sa punon komuna/bashkia për 
të nxitur punësimin? 
Konkretisht 

1 Komuna nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim, vetëm 
bizneset private punësojnë gratë e zonës. Për shkak 
të reformës territoriale rrezikohen edhe vendet e 
punës së personelit që punon aktualisht në komunë. 

Në çfarë shkalle e renditni 
gjendjen ekonomike në 
komunitetin tuaj? Nga 1 në 5 

3 Gjendja ekonomike e komunitetit të zonës Novoselë 
mund të quhet e nivelit mesatar, për shkak se 
punohen tokat, kanë ferma, merren me bagëti. Edhe 
emigrimi i ka ndihmuar duke dërguar të ardhurat për 
familjaret e tyre. 

A ka shërbime vendore që 
ndihmojnë formimin 
profesional të grave te papuna? 

1 Jo nuk është ofruar asnjëherë një shërbim i tillë, do të 
ishte shumë mirë për gratë e papuna. 

Si po ecën puna me 
menaxhimin e tokës? 

3 Vetëm  fshatrat  Aliban  dhe  Akërni  nuk  mund  ta 
marrin çertifikaten e pronësisë, për arsye se topografi 
që ka bërë hartat nuk ka marrë pagesën e tij. 
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Politikat për 
shërbimet sociale, 
kushtet 
shëndetësore dhe 
arsimimin 

1-Cilësia e ujit të pijshëm 3 Në vitin 2000 është investuar nga italianët për 
tubacionet  e  ujësjellësit.  Ka  patur  interes  për  të 
thithur  investime.  Ka  buxhet  për  mirëmbajtje.  Ka 
patur ndërhyrje të paligjishme në rrjet. Pushteti lokal 
ka qenë indiferent/tolerant ndaj këtyre ndërhyrjeve 
për vaditje. 

2-si eshte situata e parqeve 
shlodhese dhe hapësirave të 
gjelbra 

1 Në Novoselë ka vetëm disa stola në anë të rrugës. Një 
park në Delisuf është realizuar nga një privat. 
Mungojnë parqet shlodhëse dhe investimet nga ana 
e komunës. 

3-Cilësia dhe shpeshtësia e 
mbledhjes së plehrave 

4 Është i rregullt si shërbim. Ka punonjës të komunës 
që bëjnë mbledhjen e plehrave, (janë 4 mjete dhe 
10 punonjës që paguhen për këtë shërbim) 

4-Mirëmbajtja e lumit/kanaleve 
nga papastërtitë e shumta që 
sjell uji/ dalja e lumit nga 
shtrati 

2 Ka probleme me daljen e lumit nga shtrati qe sjell 
përmbytje të tokave, Pushteti vendor është i 
pafuqishëm  ta rregullojë  këtë  situate. Buza e detit 
pastrohet vetëm para sezonit turistik. A ka kosha për 
plehrat në plazhe? Kanalizimet janë mirëmbajtur 
privatisht. 

5-Cilësia e infrastrukturës 
rrugore 

3 Rrugët   janë   të   nivelit   mesatar.   Këtë   vit   është 
investuar   për   rrugët   Fermë,   Bishan,   Delisuf  nga 
FSHZH 

6- Cilësia e ndriçimit në rrugë 3 Ka mirëmbajtje dhe buxhet cdo vit nga komuna. 
Probleme te tjera me te cilat ju 
punoni? 

  

 7-Kënd lojrash për fëmijët dhe 
qendra sociale 

1 Nuk ka 

Politikat kundër 
dhunës ndaj grave 
dhe vajzave 

Roli I komunës/bashkisë suaj 
për të mbështetur një 
grua/vajzë që pëson dhunë 
Egzistojnë struktura për 
denoncimin e dhunës në 
familje? 

2 Nuk  ka një strukturë  për denoncimin e  dhunës në 
familje në komunë. Të dhunuarat shkojnë tek i 
plotfuqishmi i zonës. 

 Sa informacion  kanë 
gratë mbi njësitë 
mbështetëse ku duhet të 
drejtohen 
në rast se përjetojnë dhunë 

2 Gratë e dhunuara kanë pak ose aspak informacion se 
ku mund të drejtohen në rast dhune. Nuk kanë 
informacion për Qendrën Vatra që merret edhe me 
strehimin e atyre grave që iu rrezikohet jeta. 
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D. Vlerësimet nga takimet ballafaquese: Skeda për Komunën Qendër

DEBATI BALLAFAQUES

SKEDA E VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS NGA KOMUNITETI DHE 
VETËVLERESIMI NGA PUSHTETI LOKAL KOMUNA QENDËR- 30 tetor 2014

Në	këtë	takim	merrnin	pjesë	23	pjesëmarrës:	10	burra	dhe	13	gra,	Takimi	filloi	në	orën	11.30-	13.30,	mer-
rnin pjesë përfaqësues nga të 12 fshatrat e kësaj komune, fermerë, mësuese, aktiviste të komunitetit, 
studente, infermiere, gra shtëpiake etj. U shpjegua metodologjia e këtij Vlerësimi të Komunitetit për 
Qeverisjen lokale dhe duke qenë se kishim përfaqësues nga të gjitha fshatrat dhe komuna ka ofruar 
shërbime të niveleve të ndryshme. U shpjegua vlerësimi me pikë i bërë si nga komuniteti ashtu edhe nga 
punonjësit e pushtetit vendor. U bënë prezente komentet e të dyja palëve dhe u kërkua mendim si mund 
të përmirësohen disa nga këto shërbime.

 

 

ÇËSHTJA Treguesi i Performancës Pikët 

komu 
niteti

Piket 
pusht 
eti 
lokal 

Arsyet/Shpjegimet 

Pjesëmarrje dhe 
përfaqësim i 
barabartë politik 
dhe vendimmarrës 

 
1. Pjesëmarrja në 
vendimmarrjen publike të 
grave dhe vajzave 

1 1+ Komente nga komuniteti- Pjesëmarrja është shumë e 
ulët e grave në politikë dhe vendimarrje në komunën 
Qendër, vetëm një grua në 17 anëtarë të këshillit të 
komunës. Kjo shpjegohet me mentalitetin patriarkal 
si dhe me rolet gjinore. Burri është ai që duhet të 
sigurojë për familjen kurse gruaja duhet të merret me 
mbarëvajtjen e shtëpise dhe edukimin e fëmijëve. 
Komente nga Pushteti lokal - Pjesëmmarja e grave 
dhe vajzave në vendimmmarrje në zonat rurale është 
e  ulët,  në  përgjithësi.  Edhe  në  komunën  tonë  lë 
shumë për të dëshiruar. Kemi vetëm 1 grua 
përfaqësuese në këshillin e komunës. 

 
2. Përfshirja e grave dhe 
vajzave në komisione 
zgjedhore, këshillimore & 
procesin vendimmarrës 

3 2-3 Komente nga komuniteti Është më e lartë 
pjesëmarrja e   grave   në   komisionet   zgjedhore,   
edhe   Qendra Aulona ka ndikuar përmes Komisionit 
Këshillimor të ngritur prej saj që zëri i grave të 
dëgjohet në procesin vendimarrës, si psh në 
buxhetimin vjetor apo për inisiatiava të tjera të vogla. 
Komente nga Pushteti lokal - Përsa iu përket 
komisioneve zgjedhore femrat janë shumë aktive. 
Edhe në komunë janë më shumë punonjëse gra. 

    

Politikat për 
përmirësimin e 
gjendjes 
ekonomike 

Cilësia e ç erdheve publike 1 1 Komente nga komuniteti Mungon ky shërbim. 
PL- Çerdhe nuk ka. As ka kërkuar njeri se pjesa më e 
madhe e nënave  të reja janë të papuna e i rrisin vetë 
fëmijët e tyre. 

 Cilësia e infrastrukturës e 
kopshteve publike dhe 
shkollave 

3 3 Komente nga komuniteti Duhet të përmirësohet 
furnizmi me ujë, banjot, detergjentet, higjena 
Komente nga Pushteti lokal Çdo vit komuna 
parashikon shpenzimet për mirëmbajtjen e tualeteve 
të   shkollave   dhe   kopshteve   me   detergjentë   e 
materiale të tjera sanitare. Edhe për infrastrukturën 
në përgjithësi shkollat dhe kopshtet janë në gjendje 
të mirë, lyhen, rregullohen gjithmonë. Vetëm shkolla 
e Kërkovës ka qenë me probleme, por edhe atje po 
ndërhyet aktualisht. 
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Sa mbështetje për ndihmë 
ekonomike marrin  gratë dhe 
vajzat aplikante? 

1 1 Komente  nga  komuniteti  Zbatohen kriteret  njësoj 
për të dyja gjinitë. 
Komente nga Pushteti lokal - Nuk i vë komuna 
prioritetet. Ndihma ekonomike jepet vetëm për 5 
familje (me probleme invaliditeti) sepse pjesa tjetër 
kanë tokë bujqësore dhe nuk u takon sipas kritereve 
sepse quhen si të vetpunësuar. 

Sa punon komuna/bashkia për 
të nxitur punësimin? 

1-2 1+ Komente nga komuniteti Komuna Qendër punon 
shumë pak për punësimin. Kjo sepse nuk ka një zë në 
buxhet për këtë, fondet janë shumë të limituara. 
Komente nga Pushteti lokal - Nuk ka investime, por 
ka një nxitje të punësimit sezonal në stinën e verës 
duke dhënë me qera disa mjedise në buzë të detit. 

Në çfare shkalle e renditni 
gjendjen ekonomike në 
komunitetin tuaj? Nga 1 ne 5 

3 3 Komente nga komuniteti Vlerësohet si mesatare 
gjendja ekonomike duke patur parasysh se këto 
fshatra kultivojne ullirin, rrushin dhe janë afër me 
qytetin. 
Komente nga Pushteti lokal - Ka nivel mesatar sepse 
një pjesë e mirë e fshatrave kanë ullinj, vreshta, disa 
zhvillojnë   turizmin n ë  s ti n ë n  e  v e r ë s    si   dhe 
t ë  ardhurat nga emigrimi (edhe pse në rënie). Janë 
edhe afër qytetit gjë që i favorizon në shitjen e 
produkteve bujqësore e blegtorale. 

Shërbimet vendore që 
ndihmojnë formimin 
profesional të grave te 
papuna 

1 1 Komente nga komuniteti Janë inegzistente. 
Komente nga  Pushteti  lokal  Nuk është  bërë kurrë 
asgjë në këtë drejtim. 

Politikat             për 
shërbimet  sociale, 
kushtet 
shëndetësore   dhe 
arsimimin 

1-Cilësia e ujit të pijshëm 2-3 3-4 Komente nga komuniteti -Përvec tre fshatrave 
Bestrova, Babica e Vogël dhe Zvërneci që ankohen se 
nuk furnizohen fare me  ujë  të pijshëm ose  shumë 
rrallë, fshatrat e tjerë furnizohen rregullisht me ujë 
pavarësisht cilësisë së ujit. Banorët e Babicës së 
Madhe dhe të Nartës deklarojne se cilësia e ujit është 
shumë e mirë dhe përdoret edhe për të pirë. 
Tubacionet e ujit të Zvërnecit janë të kalbuara, kanë 
munguar investimet.  Furnizohet vetëm ¼ e fshatit. 
Në fshatin Kaninë ka ujë por vjen me ndryshk, është i 
papijshëm. 
Komente nga Pushteti lokal - Nga 11 fshatra është 
investuar në rrjetin e ujit të pijshëm në 9 fshatra. 

    Vetëm Bestrova dhe Zvërneci kanë pasur probleme. 
Zvërneci varet nga ujësjellësi i Vlorës dhe ka shumë 
pak ujë, madje në verë bëhen ditë  të  tëra pa ujë. 
Cilësia e ujit është e mirë, sigurisht me orare, jo 24 
orë. Paguhet dhe mirëmbahet gjithmonë rrjeti i ujit 
të   pijshëm.   Edhe n j ë    lagje e    fshatit K a n i n ë    
ka probleme me furnizimin me ujë të pijshëm. 
Komuniteti- Fshatrat Babicë e Madhe dhe Narta janë 
shumë të kënaqur me cilësinë e ujit të pijshëm dhe i 
japin 5 pikë. Zvërneci dhe Bestrova janë krejt të 
pakënaqur   të   pafurnizuar   dhe   i   japin   1   pikë. 
Kryeplaku i Zvernecit nuk mbron nevojat e 
komunitetit.   Fshatrat   e   tjera   thone   se   ofrohet 
shërbimi por cilësia është e dobët. 
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2-si është situata e parqeve 
shlodhëse dhe hapësirave të 
gjelbra 

1 1 Komente  nga  komuniteti Mungojnë  parqet 
shlodhëse   apo   hapësira   të   gjelbra.   Në   fshatrat 
Zvërnec dhe Nartë ka disa inisiativa private si psh 
parku   Kavalona   por   që   nuk   kanë   mbështetje 
financiare nga Komuna. Pylli i Sodës nuk mirëmbahet. 
Komente nga Pushteti lokal - Parqe shlodhëse nuk 
ka. Hapësirat e gjelbra nuk i mungojnë fshatit. 

3-Cilësia dhe shpeshtësia e 
mbledhjes së plehrave 

2 2-3 Komente nga komuniteti Ofrohet shërbim nga 
pushteti vendor por cilësia është e dobët. Nga ana 
tjetër vetë banorët hedhin mbeturinat me vend e pa 
vend. 
Komente nga Pushteti lokal - Pastrimi është i 
buxhetuar cdo vit por cilësia e shërbimit nuk është në 
cilësinë e duhur. Në disa fshatra mbeturinat merren 
shumë rrallë 
Për aq mundësi sa i jep buxheti, komuna cdo vit 
buxheton një shumë për pastrimin të cilën e përfiton 
firma fituese. 80% e hapësirës së komunës ka vende 
të caktuar për mbeturinat dhe ato mblidhen disa 
herë në javë, sipas grafikut, nëpër të gjitha fshatrat. 
Kom – Përfaqësuesit nga Zvërneci janë shumë të 
pakënaqur nga ky shërbim dhe i jep 1 pikë.  Mungon 
ky shërbim për Zvërnecin..... Fshatrat e tjera 
deklarojne se plehërat mblidhen sipas një grafiku të 
caktuar dhe japin 3 pikë. Në Panaja mblidhen tre herë 
në javë. Komuna duhet të punojë edhe për 
ndërgjegjësimin e komunitetit për ti hedhur plehërat 
në vendet e caktuara. 

4-Mirëmbajtja e 
lumit/kanaleve  nga 
papastërtitë e shumta që sjell 
uji/ dalja e lumit  nga shtrati 

2 3 Komente nga komuniteti Mungon mirëmbajtja e 
kanalizimeve – Vetëm fshatrat Babicë dhe Bestrovë 
kanë kanalizime 
Komente nga Pushteti lokal - Buza e detit pastrohet 
para sezonit të plazhit.Në Xhyherinë janë bërë 
kanalizime të reja. 
Ku shërbim nuk ka buxhet dhe me lumenj nuk kemi 
probleme (1) por dy-tre kanale kryesore, si ai i Nartës 

    që derdhet në det, mirëmbahet dhe pastrohet herë 
pas here. Madje në një kontroll që kishte ardhur nga 
Min.e    Mjedisit   kishin   përgëzuar    komunën    për 
mirëmbajtjen e këtij kanali.(4) 
Kanalet     kryesore     bujqësore     investohen     dhe 
mirëmbahen vazhdimisht. 
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5-Cilësia e infrastrukturës 
rrugore 

2-3 3 Komente nga komuniteti Është investuar në disa 
fshatra por ka akoma shumë punë për tu bërë në 
drejtim të rrugëve. Rruga e Hoshtimës është shtruar 
pas kronikës në Fiks Fare me cilësi shumë të keqe, 
pasi ka rënë shiu ka ikur e gjithë rëra bituminoze... 
Komente nga Pushteti lokal -Investimet janë bërë më 
shumë për rrugët kryesore që të çojnë nëpër fshatra. 
Pjesa tjetër janë të shtruar me çakëll. Ka ende për të 
bërë me rrugët dytësore nëpër lagjet e fshatrave, por 
buxheti është i vogël 
Komuniteti - Vlerësimet me pikë janë nga nota 5 për 
Babicën dhe Nartën, në 3 për Sherishtën, 1 dhe 2 për 
Bestrovën dhe Zvërnecin. Komuna ka bërë investime 
por ka ende shumë fshatra që kanë nevojë për 
përmirësimin e infrastrukturës rrugore. 

6- Cilësia e ndriçimit në rrugë 3 3 Komente nga komuniteti Ky shërbim është i nivelit 
mesatar sepse buxhetohet cdo vit për ndricimin. Ka 
fshatra që ankohen se nuk ka ndricim në rrugë por 
kjo   ndodh e d h e  s e p s e  f ë m i j e t  s h p e s h  i    
gjuajnë llampat e rrugës duke luajtur.  Banorët e 
Zvërnecit ankohen se nuk ka ndricim. 
Komente nga Pushteti lokal - 50% e fshatrave janë të 
ndricuar dhe janë korrekt me pagesën e taksës së 
ndricimit. Babica e Vogël dhe Bestrova kanë probleme 
me ndricimin por as nuk paguajnë 

 

7-Kënd lojrash për fëmijët 
dhe qendra sociale 

1 1 Komente nga komuniteti Nuk ekzistojnë 
Komente nga Pushteti lokal - Nuk bëhet fjalë për të 
tilla gjëra. 

Politikat kundër 
dhunës ndaj grave 
dhe vajzave 

Roli i komunës/bashkisë suaj 
për të mbështetur një 
grua/vajzë që pëson dhunë 
Egzistojnë struktura për 
denoncimin e dhunës në 
familje? 

1 3 Komente  nga  komuniteti  Praktikisht  komuna  nuk 
luan asnjë rol në mbështetje të grave/vajzave që 
përjetojnë dhunë. Nuk egzistojnë struktura për 
denoncimin e dhunës në familje pranë komunës. 
Egziston vetëm zyra për mbrojtjen e fëmijeve dhe e 
njejti person kur mëson për rastet e dhunës në 
mënyre vullnetare përpiqet ti referojë gratë e 
dhunuara tek Qendra Vatra. 
Komente nga Pushteti lokal - Pranë komunës sonë 
është një zyrë për mbrojtjen e fëmijëve dhe nënave. 
Rastet e grave të dhunuara nuk kanë qenë të shumta, 
por edhe ndonjë që ka pasur nevojë ka gjetur 
mbështetjen e duhur. 

 Sa informacion kanë 
gratë mbi njësitë 
mbështetëse  ku  duhet 
të drejtohen 
në rast se përjetojnë dhunë. 

1- 3 Komente nga komuniteti Pushteti vendor nuk ofron 
asnjë shërbim për të informuar gratë mbi njësitë 
mbështetëse ku duhet të drejtohen. Gjithsesi 
informacioni jepet në rruge joformale, pra 
vullnetarisht nga zyrtaret, duke i referuar tek Qendra 
Vatra viktimat e dhunës. 
Komente nga Pushteti lokal - Ato që drejtohen këtu 
marrin  gjithë  informacionin  e  duhur  për  njësitë  e 
tjera ndihmëse e, kur është nevoja, edhe shoqërohen 
te këto njësi( policia, Vatra 
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E. Lista përmbledhëse e takimeve

Takimet e realizuara për Vlerësimin e Komunitetit për Qeverisjen Vendore (VKQ)

 

 

Nr Vendi i takimit Lloji i takimit Data e 
takimit 

Nr.  i 
pjesëmarrë 

sve 

Përfaqësues 

1 Bashkia Orikum Takim me Komunitetin, 
fokus grup 1 

29/09/2014 15 vetë Bashkia dhe 5 fshatrat 

2 Bashkia Orikum Takim me Komunitetin, 
fokus grup 2 

30/09/2014 15 vetë Bashkia dhe 5 fshatrat 

3 Komuna Novoselë Takim me Komunitetin, 
fokus grup 1 

25/09/2014 14 vetë Komuna dhe 12 fshatrat 

4 Komuna Novoselë Takim me Komunitetin, 
fokus grup 1 

26/09/2014 12 vetë Komuna dhe 12 fshatrat 

5 Komuna Qendër Takim me Komunitetin, 
fokus grup 1 

18/09/2014 15 vetë Komuna dhe 12 fshatrat 

6 Komuna Qendër Takim me Komunitetin, 
fokus grup 2 

23/09/2014 15 vetë Komuna dhe 12 fshatrat 

7 Bashkia Orikum Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 1 

16/09/2014 10 vetë Zyrtarë të bashkisë dhe 
keshilltarë lokalë 

8 Bashkia Orikum Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 2 

17/09/204 10 vetë Zyrtarë të bashkisë dhe 
keshilltarë lokalë 

9 Komuna Novoselë Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 1 

06/09/2014 10 vetë Zyrtarë të komunës dhe 
këshilltare lokale 

10 Komuna Novoselë Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 2 

07/09/2014 10 vetë Zyrtarë të komunës dhe 
këshilltare lokale 

11 Komuna Qendër Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 1 

09/10/2014 10 vetë Zyrtarë të komunës dhe 
këshilltare lokale 

12 Komuna Qendër Takim me Pushtetin 
Vendor, fokus grup 2 

10/10/2014 10 vetë Zyrtarë të komunës dhe 
këshilltare lokale 

13 Bashkia Orikum Debat ballafaques mes 
komunitetit dhe pushtetit 
vendor 

31/10/2014 30 vetë 10 perfaqësues të bashkisë 
dhe 20 përfaqësues të 
komunitetit 

14 Komuna Novoselë Debat ballafaques mes 
komunitetit dhe pushtetit 
vendor 

14/11/2014 34 vetë 10 perfaqësues të bashkisë 
dhe 24 përfaqësues të 
komunitetit 

15 Komuna Novoselë Debat ballafaques mes 
komunitetit dhe pushtetit 
vendor 

30/10/2014 23 vetë 10 perfaqësues të bashkisë 
dhe 23 përfaqësues të 
komunitetit 
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Bulevardi: “Gjergj Fishta”,                                Tel: 042 253 839 

Kompleksi “Tirana 2000”, Kulla 8, Kati 2        Email: Qendra.PO@gmail.com

www.facebook.com/qendrarinorePO 

Lagjia 29 Nëntori, Çerdhja 15, Kati 2                Tel: 033 224531

përballë Bibliotekës së qytetit                           Email: aulona.center@gmail.com

Vlorë, Shqipëri                                                        www.facebook.com/qendra.aulona

Tiranë, Shqipëri                                                        

QENDRA “PO”

QENDRA “AULONA”

www.acpd.org.al


