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HYRJE Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje është element thelbësor 
për fuqizimin e demokracisë lokale. Edhe pse së fundmi ka 
përmirësime të kuadrit ligjor që promovon pjesëmarrjen 
qytetare, në Bashkinë Selenicë është vërejtur nivel i ulët 
i përfshirjes dhe mobilizimit të qytetarëve në proceset 
vendimmarrëse, e lidhur kjo dhe me mungesën e përpjekjeve 
nga pushteti vendor për të kryer rolin e tij për të informuar 
qytetarët dhe për ti mbajtur ata të angazhuar në çështjet 
e mirëqeverisjes lokale. Gjithashtu, realizimi i Reformës 
Administrative Territoriale përbën një sfidë  të rëndësishme 
për vetë Bashkinë e Selenicës. Ajo është përfshirë në ndryshime 
të strukturës dhe riorganizim të roleve dhe përgjegjësive. 

Qytetarët e Selenicës deri më sot nuk kanë praktikuar asnjë 
prej formave themelore të pjesëmarrjes dhe angazhimit 
qytetar: qasjen ndaj informacionit, konsultimin publik dhe 
pjesëmarrjen aktive në vendimarrje. Pavarësisht se të treja 
format janë të drejta themelore, ato nuk njihen dhe nuk 
përdoren nga qytetarët e Selenicës. Ka mungesë të theksuar 
informimi dhe mjetet e përdorura nga Bashkia janë jo efikase. 
Proceset e konsultimit publik janë të panjohura për qytetarët 
e Selenicës, të cilët raportojnë se nuk kanë patur mundësi të 
marrin pjesë në ndonjë proces të tillë. Ndërkohë që pjesëmarrja 
aktive është inekzistente. Qytetarët e Selenicës nuk kanë patur 
mundësi të organizohen në grupime jo-formale apo organizata 
dhe kanë mungesa të theksuara mbi njohjen e të drejtave të 
tyre. Një sërë studimesh në nivel kombëtar e kanë klasifikuar 
Bashkinë Selenicë ne fund të renditjes kombëtare, për sa i 
përket nivelit të transparencës (BIRN - E-drejta e informimit në 
kontekstin e pushtetit lokal dhe Infocip - Vlerësimi kombëtar 
2016 mbi zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit).

Për të adresuar çështjet e mësipërme, Qendra Rinore e 
Vlorës, me mbështetjen e LëvizAlbania dhe financim të Zyrës 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, realizoi projektin 
Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen (VKQ) në Bashkinë 
Selenicë. Metodologjia e VKQ (e njohur edhe si “zëri i 
komunitetit”) është një mekanizëm, i cili synon të krijojë dhe 
promovojë mekanizma qytetare në funksion të përmirësimit të 
demokracisë lokale. Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në 
Bashkinë Selenicë përfshiu tre aspekte kryesore të qeverisjes 
vendore: (I) cilësia dhe efiçenca e shërbimeve publike; (II) 
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qeverisja e mirë dhe demokracia lokale; dhe (III) zhvillimi 
ekonomik dhe dimensioni social në nivel vendor. 

Procesi i VKQ u përdor me komunitetin e Bashkisë Selenicës, 
si njësi analize për nxitjen e llogaridhënies, transparencës 
dhe përgjegjshmërisë publike të institucionit të bashkisë. 
Ai mundësoi monitorimin dhe vlerësimin e performancës së 
administratës lokale, ndërkohë që ofroi një mundësi të mirë 
që bashkia të kuptonte nevojat dhe përparësitë e qytetarëve. 
Paralelisht me identifikimin e nevojave dhe prioriteteve të 
qytetarëve, u rrit edhe ndërgjegjësimi i tyre të tyre në lidhje me 
cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve të ofruara nga Bashkia. 
Përmes procesit të vlerësimit dhe monitorimit qytetar, projekti 
shërbeu për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies të 
zyrtarëve vendorë, si dhe orientimit të programeve të Bashkisë 
ndaj nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve. Përmes kësaj 
iniciative monitoruese dhe krijimit të mekanizmave qytetarë, 
të tillë si Komisioni Këshillimor Qytetar u rritën shanset për 
pjesëmarrje aktive në vendimmarrje dhe advokim e përfaqësim 
dinjitoz të zërit qytetar. 

Paralelisht me procesin u ndërtuan edhe ura komunikimi, 
ndërveprimi dhe bashkëpunimi mes bashkisë dhe qytetarëve. 
Harmonizimi dhe përfshirja e rezultateve të vlerësimit të 
komunitetit në programet vendore, si dhe përpjekja për të 
influencuar në hartimin e politikave vendore, janë një tregues 
pozitiv i demokracisë në veprim. Kombinimi i metodologjise 
se VKQ me aktorë lokalë, të tilla si bashkia dhe komuniteti, 
mundësoi zbatimin me sukses të këtij projekti.

PËRMBLEDHJE 
EKZEKUTIVE

Informacioni i përfshirë në këtë raport prezanton ecurinë 
e procesit të Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen në 
Bashkinë Selenicës në periudhën maj 2017- shkurt 2018 dhe 
përfshin vlerësimin nga ana e komunitetit dhe administratës 
vendore të performancës së shërbimeve të ofruara në nivel 
vendor, si dhe gjetjet dhe rekomandimet e ardhura nga 
qytetarët. Procesi i VKQ-së i ofron Bashkisë Selenicë një tablo 
të qartë të vlerësimit të qytetarëve në lidhje me shërbimet 
publike, funksionimin e demokracisë vendore dhe zhvillimin 
ekonomik si dhe dimensionin social vendor.

Procesi i Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen u realizua 
nga Qendra Rinore Vlorë në bashkëpunim me Bashkinë 
Selenicë, njësitë administrative Armen, Vllahinë, Kotë, 
Sevaster dhe Brataj dhe pjesëmarrjen e komunitetit në njësitë 
administrative të sipërpërmendura. Qëllimi i këtij projekti 
ishte forcimi i demokracisë lokale dhe rritja e llogaridhënies së 
Bashkisë Selenicë, duke promovuar mekanizma të angazhimit 
qytetar dhe duke nxitur dialogun në procesin e vendim-marrjes. 
Objektivat specifike të tij përfshinin mobilizimin e qytetarëve 
për identifikimin e prioriteteteve, artikulimin dhe advokimin 
e nevojave e tyre, rritjen e ndërgjegjësimit përmes informimit 
të  qytetarëve mbi të drejtat e tyre dhe mënyrat e angazhimit 
qytetar; si dhe promovimin e dialogut përmes krijimit të një 
rrjeti me qytetarë aktivë, për avokimin dhe monitorimin e 
punës së Bashkisë, përmes aksioneve konkrete të realizuara 
në territor.

Për realizimin e VKQ u punua ngushtësisht me administratën 
e bashkisë për të siguruar gatishmërinë dhe bashkëpunimin e 
tyre në proces, gjë që kërkoi takime dhe diskutime paraprake 
në lidhje me metodologjinë, fushat që trajtonte VKQ, zonat e 
përzgjedhura për zbatim dhe pjesëmarrjen qytetare në të. 
Gjatë procesit të përpunimit të vlerësimeve janë konsultuar 
gjerësisht materiale, dokumenta dhe strategji, të tilla si: 
Plani Operacional i Zhvillimit Selenicë, buxheti i Bashkisë për 
vitin 2017, Plani i Punës së Strategjisë Ndërsektoriale për 
Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020, Ligji 
119/2014 Për të drejtën e Informimit, Ligji 135/2015 për 
Organizimin dhe Funksionimin e Vetëqeverisjes Vendore, faqja 
e internetit e Bashkisë, etj.
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Procesi i Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë 
Selenicë kaloi në disa etapave, të cilat janë të përshkruara 
detajisht në seksionin e përshkrimit të projektit. Për realizimin 
e tij, u përfshinë 120 banorë të zonave rurale e urbane përmes 
fokus grupeve në identifikimin e nevojave dhe prioriteteve 
të qytetarëve. Përmes intervistave gjysmë të strukturuara 
përfaqësuesit e Bashkisë bënë vetë-vlerësim të punës së tyre 
në lidhje me shërbimet që ofrojnë për qytetarët 

Paralelisht me procesin e Vlerësimit të Komunitetit për 
Qeverisjen, Qendra Rinore Vlorë organizoi një sërë aktivitetesh 
si më poshtë:
Informimi i qytetarëve përmes fushatës së ndërgjegjësimit dhe 
informimit me anë të materialeve informuese (fletëpalosje dhe 
banera), mediave lokale (1 reklamë dhe 12 kronika televizive) 
e atyre sociale (postime në Facebook). 
Advokimi i prioriteteve të qytetarëve përmes identifikimit dhe 
hartimit të disa aksioneve konkrete të angazhimit qytetar  në 
fushat si më poshtë:
Prezantim i prioriteteve të qytetarëve në projekt-buxhetin e 
2018, përmes kërkesës për parashikimin e fondeve drejtuar 
Bashkisë Selenicë dhe Këshillit Bashkiak, bazuar mbi 
rekomandimet e qytetarëve për ndërhyrje.
Ndërhyrje në  rehabilitimin e kanalit të ujitjes në zonën e Kotës  
Menaxhimi i mbetjeve  në njësinë vendore Kotë. 
Rehabilitimin e ambienteve të bibliotekës së shkollës së mesme 
“Hajredin Beqari” Selenicë
Rregullimi i ambienteve te jashtme sportive dhe rrethimi i 
shkollës “Filo Ramadani” Armen. 
Rregullim i ambienteve sanitare të shkollës “Mynyr Xhindi” 
Vllahinë
Ndërgjegjësim për përmirësimin e ndriçimit në rrugën 
kryesore të Vllahinës dhe Shkozës.
Promovimi turistik i pasurive natyrore dhe kulturore në Brataj.
Përmirësim i furnizimit me ujë të pijshëm, përmes shtrimit të 
tubacioneve të reja dhe përfundimit të ujësjellësit të linjës së 
Vërmikut.
Rritja e ndërgjegjësimit përmes 6 sesioneve të informimit 
mbi te drejtat dhe format e angazhimit të  qytetarëve dhe 
autoriteteve lokale.
Ngritja e Komisionit Këshillimor Qytetar Selenicë me 
qytetarë aktivë dhe formalizmi nëpërmjet një Marrëveshjeje 
Bashkëpunimi me Bashkinë.

Veç hyrjes dhe përmbledhjes ekzekutive, në këtë raport do të 
lexoni: një profil të shkurtër të Bashkisë Selenicë; metodologjinë 
e projektit; përshkrimin e projektit; përmbledhjen e rezultateve 
të vlerësimit të qytetarëve për qeverisjen vendore; gjetje e 
rekomandime të përgjithshme; gjetje e rekomandime specifike 
dhe skedat individuale të secilës njësi administrative si anekse 
të këtij raporti.

PROFILI I 
BASHKISË 

SELENICË

Bashkia e Selenicës kufizohet në veri me bashkinë Fier, në 
lindje me bashkinë Mallakastër, Tepelenë e Memaliaj, në 
jug me bashkinë Himarë dhe perëndim me bashkinë Vlorë. 
Kryeqendra është qyteti i Selenicës. Bashkia e re ka në territorin 
e saj minierën historike të bitumit në Selenicë, ku punësohen 
edhe banorët e fshatrave përreth, si dhe zonën naftëmbajtëse 
të Vllahinës ku nafta është drejt shterimit duke lënë pas një 
zonë të madhe të ndotur.

Sipas Censusit të vitit 2011, zona e bashkisë së re Selenicë 
ka një popullsi prej 18.476 banorësh ndërsa në Regjistrin 
Civil rezulton me 35.793 banorë. Dallimi i madh mes shifrave 
të regjistrit civil dhe të censusit flet për një shkallë të lartë 
emigrimi¹. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 561.24 km2. 
Sipas të dhënave të censusit, bashkia e re ka një densitet prej 
32.9 banorësh për kilometër katror ndërsa sipas regjistrit civil, 
densiteti është 63.77 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 6 
njësi administrative, të cilat janë: Selenicë, Armen, Vllahinë, 
Kotë, Sevaster dhe Brataj. Të gjitha njësitë administrative janë 
aktualisht pjesë e rrethit të Vlorës dhe qarkut të Vlorës. Bashkia 
e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 47 fshatra.

Bujqësia dhe blegtoria është aktiviteti kryesor ekonomik i 
bashkisë Selenicë, popullsia e të cilës bazohet veçanërisht 
shumë te remitancat nga emigracioni për të siguruar të ardhurat 
e saj. Si zonë bujqësore, bashkia e re është e lidhur ngushtë me 
bashkinë e Vlorës, si treg i rëndësishëm për produktet e saj. 

Ekonomia e bashkisë Selenicë është një ekonomi mikse, me 
natyrë bujqësore dhe të shërbimit. Qyteti i Selenicës është një 
qytet me potencial të lartë zhvillimi duke u bazuar në pozitën 
gjeografike në të cilën ndodhet. Njësitë Administrative Armen, 
Vllahinë, Kotë, Sevaster dhe Brataj kanë një ekonomi kryesisht 
bujqësore.

Sot bashkia Selenicë ështe një qendër e rëndësishme minerare 
si njësi e re administrative përfshin komunat, Brataj, Kotë, 
Sevaster, Vllahinë Armen. Kjo njësi e qeverisjes vendore, 
shtrihet në një territor të gjerë me rreth 36.000 banorë, 
47 fshatra dhe qytetin e Selenicës. Shtrirja e gjerë, relievi i 
larmishëm, specifikat dhe veçantitë e çdo fshati, mungesa e 
investimeve, kanë akumuluar një sërë problematikash për 
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komunitetin që jeton në këtë zonë.

Në qytetin e Selenicës rezulton që popullsia është e punësuar 
rreth 31% në shërbime, në sektorin e ndërtimit 20% dhe 
në sektorin e tregëtisë 22%. Pjesa e banorëve të cilët janë 
punësuar në bujqësi arrin në 27, % kurse pjesa tjetër janë të 
punësuar në sektorë të tjerë.

Struktura moshore e popullsisë karakterizohet nga tregues 
të ulët të forcës aktive të punës dhe të moshës së re. Ndërsa, 
treguesi i moshës së tretë është i lartë. Këto tregues flasin për 
plakje të popullsisë, dhe shpjegohet me fenomenin e emigrimit 
të popullsisë në drejtim të Greqisë dhe Italisë. Ky fenomen 
ka prekur shumë rininë dhe forcën më aktive të punësimit. 
Këto tregues të ulët të forcës aktive ndikojnë negativisht 
në zhvillimin ekonomik, sidomos të sektorit të bujqësisë. 
Ne qytetin e Selenicës shkalla e papunësisë është 30 % dhe 
paraqitet më e lartë në qarkun e Vlorës. Ngjashëm paraqitet 
edhe indeksi i papunësisë për të rinjtë (mosha 15-24 vjeç), 
42% dhe për femrat 35%. Selenica është me përqindjen më të 
madhe të pjesëmarrjes në skemën e ndihmës ekonomike me 
27.7%.

METODOLOGJIA 
E VKQ 

Procesi i Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen është 
mjet monitorimi që përdor komunitetin si njësi analize për 
të nxitur llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë sociale dhe 
publike të institucioneve vendimmarrëse vendore. Vlerësimi 
i Komunitetit për Qeverisjen njihet ndryshe edhe si “zëri 
i komunitetit”, pasi i mundëson qytetarëve të shprehin 
vlerësimin e tyre mbi cilësinë, përshtatshmërinë dhe efiçencën 
e shërbimeve publike dhe të propozojë ndryshime në lidhje me 
shërbimet e ofruara, madje edhe mbi vendimmarrjet vendore. 
Mekanizmi i VKQ-së zbatohet në një nivel teje të rëndësishëm 
të qeverisjes, në atë vendor, ku qytetarët janë në kontakt më 
të drejtpërdrejtë me autoritetet vendimmarrëse dhe mbi të 
gjitha, me shërbimet e ofruara prej tyre. 

Procesi mundëson krijimin e dialogut mes komunitetit dhe 
autoriteteve vendore, duke përballur mundësitë (burimet që 
kanë në dispozicion autoritetet vendore) me nevojat reale të 
komunitetit. Zbatimi i këtij mekanizmi në nivelin vendor ndikon 
në: zhvillimin e demokracisë me pjesëmarrje dhe arritjen e 
mirëqeverisjes vendore. Duhet të theksojmë gjithashtu se VKQ-
ja nuk është thjesht një proces vlerësimi, pasi shkon përtej 
tij. Ajo ndërton ndërveprimin mes komunitetit, autoriteteve 
vendore, organizatave të shoqërisë civile etj, duke krijuar 
kushte për përmirësime të qëndrueshme të shërbimeve që i 
ofrohen komunitetit, duke e fuqizuar atë.  

Gjatë procesit të VKQ-së parimet kryesore të vlerësimit 
të shërbimit (pavarësisht nga çështja objekt i VKQ-së) do 
jenë:
Përshtatshmëria: programi apo shërbimi a i reflekton nevojat 
e grupit të targetuar? A i respekton standardet dhe kriteret që 
përcakton ligji?
Efiçenca: A po përdoren burimet (financiare, njerëzore, 
lokale) në mënyrë efektive dhe në kohën e duhur? A përfshihet 
komuniteti në planifikimin e këtyre burimeve?
Pjesëmarrja: Sa dhe si nxitet pjesëmarrja e komunitetit në 
planifikimin dhe zbatimin e programit/shërbimeve? Cilat janë 
metodat që përdorin autoritetet për të nxitur pjesëmarrjen?
Qëndrueshmëria: jetëgjatësia e programeve, shërbimeve. A 
janë fondet vjetore në rritje apo ato nuk ekzistojnë?
Rezultati: Çfarë ndryshimesh ka sjellë zbatimi i programit/
shërbimit? Çfarë rrugësh përdorin autoritetet për të matur 
ndikimin? 
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Përfituesit e Vlerësimi të Komunitetit për Qeverisjen janë 
komuniteti dhe autoritet vendore. Procesi i VKQ-së i 
mundëson komunitetit të informohet mbi shërbimet që 
ofrohen nga autoritetet vendore; të shprehë opinionin e tij 
mbi cilësinë dhe eficencën e tyre; të monitorojë përmbushjen 
e detyrimeve/angazhimeve e tyre në ofrimin e shërbimeve 
cilësore; të shprehë drejtpërdrejtë tek autoritetet përkatëse 
opinionin e tij dhe t’u kërkojë atyre përmirësimet e nevojshme, 
si dhe të ndërveprojë me autoritetet përkatëse me qëllim 
përftimin e shërbimeve cilësore e të qëndrueshme. VKQ i jep 
mundësinë autoriteteve vendore të njohin më mirë nevojat 
dhe prioritetet e komunitetit në përgjithësi, si dhe të grupeve 
të veçanta të tij; të orientojnë më mirë burimet që kanë në 
dispozicion në përputhje me këto nevoja dhe prioritete të 
komunitetit, të rrisin kapacitetet e tyre, transparencën në 
qeverisje dhe të përmirësojnë cilësinë dhe përshtatshmërinë 
e shërbimeve që i ofrojnë komunitetit.

Proçesi i Vlerësimit të  Komunitetit për Qeverisjen realizohet 
përmes disa etapave, të tilla si: (1) Puna për sigurimin e të 
dhënave (gjetja dhe konsultimi i dokumenteve, materialeve dhe 
strategjive që lidhen me Bashkinë); (II) Vlerësimi komunitar 
për performancën (fokus grupe me qytetarë të Bashkisë në 
zonën urbane dhe rurale); (III) Vlerësimi ose vetë-vlerësimi 
nga ofruesit e shërbimeve (intervista gjysme të strukturuara 
me autoritetet lokale); (IV) Takimi i drejtpërdrejt midis 
përfituesve dhe ofruesve (prezantim publik i gjetjeve dhe 
rekomandimeve nga ky proces dhe (V) Përgatitja e raportit 
me qëllim institucionalizimin e procesin, advokimin dhe 
monitorimin.

PËRSHKRIM I 
PROJEKTIT

Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen kaloi në disa faza, 
të cilat janë të detajuara si më poshtë:

Përgatitja dhe realizimi i skedave të personalizuara të 
vlerësimit. Ekspertët e projektit punuan për përgatitjen e tre 
skedave të personalizuara të vlerësimit. Çdo skedë përmban 
pyetje për tre fusha kryesore që janë: Shërbimet publike 
(rrugët/trotuaret, pastrimi, ndriçimi, gjelbërimi, furnizimi me 
ujë të pijshëm dhe kanalizimet, sistemi i ujitjes dhe kullimit, 
etj); Fusha e dytë: Demokracia vendore dhe mirëqeverisja 
(përfshirja e publikut ne vendimmarrje, transparenca, 
llogaridhënia, qasja ne informacion dhe dokumentacion); 
Fusha e tretë: Zhvillimi ekonomik vendor dhe dimensioni 
social (planifikimi lokal, promovimi i punësimit, mbledhja e 
taksave dhe tarifave, promovimi i biznesit, barazia gjinore). 
Treguesit që u përdorën për Vlerësimin e Komunitetit për 
Qeverisjen ishin paksa të ndryshëm për zonën urbane dhe atë 
rurale, sidomos përsa i përket shërbimeve publike. 
- Skeda për qytetarët në qytetin e Selenicës (16 indikatorë, 52 
pyetje)
- Skeda për qytetarët e njësive administrative të Selenicës (15 
indikatorë, 41 pyetje)
- Skeda për ofruesit e shërbimeve (stafin e bashkisë dhe 
administratorët e njësive administrative), (18 indikatorë, 87 
pyetje). 

Vlerësimi Komunitar për Qeverisjen përmes fokus 
grupeve me qytetarë të Bashkisë në zonën urbane 
dhe rurale: Me synimin e marrjes së mendimit qytetar u 
organizuan 6 fokus grupe me përfaqësues të komunitetit 
dhe banorë të qytetit Selenicë, njësive administrative Armen, 
Vllahinë, Kotë, Sevaster dhe Brataj. Në takime morën pjesë 
120 pjesëmarrës qytetarë aktivë,  individë komunitarë që 
përfaqësonin grupe të margjinalizuara, kryepleq fshatrash) të 
cilët me anë të pikëzimit vlerësuan performancën e bashkisë 
dhe identifikuan nevojat dhe prioritetet e qytetarëve. Në 
vlerësimin e komunitetit për qeverisjen u kërkua që procesi 
të kishte pjesëmarrje të balancuar gjinore, por ende dhe sot 
mbetet një sfidë, përfaqësimi i grave në këtë metodologji. 

Gjatë realizimit të projektit në takimet informuese dhe sesionet 
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e trajnimit me komunitetin, pjesëmarrësit u prezantuan 
me qëllimin dhe objektivat e projektit, informacione mbi 
funksionimin e qeverisjes vendore, roli qytetar në proceset 
konsultuese e vendim-marrëse, kuadri ligjor dhe mekanizmat 
që mbështesin pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. 

Vlerësimi ose vetë-vlerësimi nga ofruesit e shërbimeve 
(intervista gjysme të strukturuara me autoritetet lokale): 
Pas takimit me qytetarët u organizuan intervista gjysmë 
të strukturuara me përfaqësues të Bashkisë, ku u ofruesit 
e shërbimeve vetë-vlerësuan përmes sistemit të pikëzimit 
shërbimet që ata ofrojnë për komunitetin dhe përformancën e 
tyre në lidhje me marrëdhënien me qytetarin. 
Shkalla e vlerësimit sipas pikëzimit që u përdor në Vlerësimin 
e Komunitetit për Qeverisjen si me qytetaret, ashtu edhe me 
bashkinë është si më poshtë:

KRITERET PIKËZIMI
Nuk ofrohet shërbim ose cilësia 
është shumë e dobët

1-Shumë keq

Shërbimi ofrohet, por cilësia 
është e dobët

2- Keq

Shërbimi ofrohet dhe është 
relativisht i mirë

3- Çka (mesatar)

Shërbimi ofrohet me cilësi të 
mirë

4- Mirë

Shërbimi ofrohet me cilësi të 
lartë

5- Shumë mirë

Takimi i drejtpërdrejt midis përfituesve dhe ofruesve 
(prezantim publik i gjetjeve dhe rekomandimeve nga ky 
proces): Pjesa më domethënëse e VKQ ishte prezantimi publik 
i procesit të vlerësimit. Ai u organizua në formën e një forumi 
publik me qytetarët e Selenicës në çdo njësi administrative. 
Përveç stafit të Bashkisë, në forume morën pjesë edhe 
qytetarë aktivë dhe individë komunitarë. Forumet përfshinë 
një prezantim të gjetjeve nga ky proces dhe në fund u ofruan 
rekomandimet që dolën nga takimet me qytetarët. Në takim 
u prezantuan edhe nismat komunitare të identifikuara dhe 
hartuara gjatë procesit të VKQ. Stafi i baskisë, vlerësoi procesin 
si një mundësi e mirë për të marrë mendimin e qytetarëve dhe 
si një formë e mirë për të rritur bashkëpunimin dhe dialogun 
me ta në të ardhmen. Rekomandimet do të merren parasysh 
në hartimin e buxhetit të vitit pasardhës, por dhe në hartimin 
e projekteve të mëtejshme.

Përgatitja e raportit me qëllim institucionalizimin 
e procesin, advokimin dhe monitorimin Përgatitja e 
raportit përfshiu gjithë dokumentet dhe momentet kryesore 
të realizimit të Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen. 

Ekspertët kanë bërë analizimin e të dhënave nga fokus grupet 
dhe intervistat me ofruesit e shërbimeve dhe konsolidimin 
në një skedë të pikëzimit dhe gjetjeve nga qytetarët dhe 
ofruesit e shërbimeve. Pjesë thelbësore e punës ishte edhe 
konsultimi me dokumente/strategji dhe informacione të 
tjera që jepnin një ide me të qartë të fushave dhe treguesve të 
analizuar. Ky raport përmban gjithë informacionin, gjetjet dhe 
rekomandimet e dala nga procesi i VKQ, i cilat do t’i vihet në 
dispozicion Bashkisë. Vetë përgatitja e këtij raporti synon të 
bëjë institucionalizimin e këtij procesi, përmes advokimit dhe 
monitorimit të autoriteteve vendore.
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PËRMBLEDHJE E 
REZULTATEVE

Siç u shpjegua më sipër në raport, në procesin e Vlerësimit 
të Komunitetit për Qeverisjen u përfshinë qytetarët e njësisë 
administrative qendër Selenicë dhe njësitë administrative, 
Armen, Vllahinë, Kotë, Sevaster dhe Brataj. Paralelisht me 
ta u intervistuan edhe punonjësit e bashkisë/ofruesit e 
shërbimeve. Çështjet për të cilat u bë monitorimi dhe vlerësimi 
ishin të ngjashme me ato që u diskutuan nëpër fokus grupet 
me komunitetin, në mënyrë që të merrej informacion për 
çështje të njëjta si nga komuniteti, në rolin e përfituesit të 
shërbimeve, ashtu edhe nga pushteti vendor në rolin e ofruesit 
të shërbimeve publike. Më poshtë keni rezultatet e dala dhe 
analizuara nga ky vlerësim.

- rrugë/ trotuare, ndriçim, pastrim, gjelbërim, furnizim me ujë 
të pijshëm dhe kanalizime, kanalet kulluese e vaditëse, pyjet e 
kullotat 

CILËSIA DHE EFIÇENCA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
QYTET TË INTERVISTUARIT PIKËZIMI

Qytetarët 2.8
Ofruesit e shërbimeve 3.0

NJËSI 
ADMINISTRATIVE

Qytetarët 1.8
Ofruesit e shërbimeve 2.0

– informimi dhe komunikimi, transparenca në vendimmarrje, 
pjesëmarrja në vendimmarrje

CILËSIA DHE EFIÇENCA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
QYTET TË INTERVISTUARIT PIKËZIMI

Qytetarët 2.4
Ofruesit e shërbimeve 4.0

NJËSI 
ADMINISTRATIVE

Qytetarët 2.1
Ofruesit e shërbimeve 3.8

- planifikimi lokal, promovimi i punësimit, mbledhja e taksave 
dhe tarifave, promovimi i biznesit, gratë (barazia gjinore), 
grupe me nevoja të veçanta, romët dhe egjiptianët.
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a - Cilësia dhe efiçenca e 
shërbimeve publike.

b - Demokracia vendore – 
mirëqeverisja.

c - Zhvillimi ekonomik 
vendor  dhe dimensioni 
social

CILËSIA DHE EFIÇENCA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
QYTET TË INTERVISTUARIT PIKËZIMI

Qytetarët 1.6
Ofruesit e shërbimeve 2.9

NJËSI 
ADMINISTRATIVE

Qytetarët 1.4
Ofruesit e shërbimeve 2.5

Përveç sistemit të pikëzimit pjesëmarrësit në vlerësim patën 
mundësinë të jepnin edhe komente e sugjerime/rekomandime. 
Më poshtë po rendisim disa prej gjetjeve dhe rekomandimeve 
kryesore, që qytetarët dhe ofruesit e shërbimeve kanë bërë në 
Bashkinë Selenicë.
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GJETJE TË 
PËRGJITHSHME

Realizimi i Vlerësimit të Komunitetit në Bashkinë Selenicë 
nxori në pah thuajse të njëjtën problematikë që qytetarët në 
shumicën e bashkive në vend kanë. Ajo që bije në sy është nevoja 
e këtij komuniteti për shërbime dhe cilësi më të mirë jete. Është 
shumë e dukshme dhe vlen për t’u theksuar se pavarësisht 
se banorët e vlerësojnë jo të mirë situatën e transparencës, 
informimit dhe komunikimit nga ana e Bashkisë, shërbimet 
publike identifikohen si më prioritare nga e tyre.

Reforma Territoriale deri tani ka çuar në vështirësi në ofrimin 
e shërbimeve publike, veçanërisht në njësitë administrative. 
Perceptimi i qytetarëve që jetojnë në qytetin e Selenicës në 
lidhje me ofrimin e këtyre shërbimeve është më pozitiv se 
atyre në njësitë administrative. 

Problemet më të mëdha që u identifikuan nga qytetarët 
kishin të bënin me: rrugët, mirëmbajtjen dhe ndriçimin e tyre 
(sidomos në zonat rurale); ujin dhe kanalizimet; pastimin dhe 
mbetjet urbane; kullimin dhe vaditjen dhe energjinë elektrike 
(jo kompetencë dhe përgjegjësi e Bashkisë Selenicë).  

Përsa i përket çështjeve që lidhen me demokracinë vendore 
nga procesi i VKQ dalin qartë problematikat ne lidhje me 
përfshirjen dhe angazhimin qytetar në vendim-marrje. Më 
konkretisht nga ana e bashkisë ka: mungesë dhe jo efiçencë 
të praktikave dhe mekanizmave për të ofruar informim, 
transparencë dhe llogaridhënie, siç parashikohet dhe kërkohet 
me ligj. 

Ndërkohë që qytetarët shprehen relativisht dakort me nivelin e 
transparencës nga ana e Bashkisë, duket që format më efektive 
të informimit mbeten njoftimet individuale (telefona, sms  
apo fjala gojë më gojë) dhe  shpalljet në vendet publike. Faqja 
zyrtare e Bashkisë nuk duket se frekuentohet shumë dhe faqja 
e Facebook-ut duhet përditësuar me informacion jo vetëm 
për ndërhyrjet në infrastrukturë, por dhe për të promovuar 
praktikat  për të marrë mendimin qytetar apo për t’i përfshirë 
ata në proceset konsultuese dhe vendim-marrëse që lenë për 
të dëshiruar. 

Jo më pozitive është edhe qasja e qytetarëve. Nga ana e 
tyre vihet re mungesë besimi dhe indiferencë, si dhe nivele 
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të ulta pjesëmarrjeje dhe dëshire për të qenë aktivë. Një 
numër i papërfillshëm prej tyre ishin bërë pjesë e këtyre 
proceseve (takime dhe mbledhje publike, përfshirë këtu 
edhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak). Qytetarët (sidomos nga 
njësitë administrative) justifikohen me distancat e largëta dhe 
pamundësinë për t’u informuar për të qenë prezent nëpër 
takime.
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REKOMANDIME 
TË 

PËRGJITHSHME

Bashkia duhet të rriti profesionalizmin dhe standartet e ofrimit 
të shërbimeve publike, të tilla si: 
infrastruktura rrugore dhe ndriçimi i tyre; 
furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizimet;
pastrimi dhe gjelbërimi;
administrimin e pasojave të përmbytjeve;  
kanalet kulluese dhe vaditëse, 
pyjet dhe kullotat, etj.

Bashkia duhet të përmirësojë ofrimin dhe sigurimin e 
shërbimeve sociale për komunitetin, duke mos u kufizuar 
vetëm në dhënien e ndihmës sociale, të tilla si: 
përmirësimin e qendrave shëndetësore, 
hapjen e kopshteve e çerdheve të reja
rregullimin e shkollave dhe transportit/aksesit të njerëzve në 
to.

Bashkia duhet të punojë edhe për ushtrimin e funksioneve të 
saj në lidhje me zhvillimin ekonomik vendor, të tilla si: 
nxitja e punësimit dhe krijimit të bizneseve të reja, 
mbështetja me subvencione në fushën e bujqësisë dhe 
blegtorisë, etj.

Kryetari i Bashkisë dhe stafi i tij duhet të organizojnë takime 
periodike me banorët e njësive administrative. 

Bashkia duhet të bëjë publike dhe të ofrojë informacion të 
rregullt për të gjitha aktivitetet dhe investimet që kryen në 
të gjithë territorin e saj. Kjo do të rriste jo vetëm nivelin e 
transparencës, por edhe do të ofronte një informim më të mirë 
të qytetarëve për zhvillimet në bashkinë e tyre.

Bashkia duhet të krijojë mekanizma që sigurojnë informim, 
transparence, llogaridhënie dhe pjesëmarrje qytetare në 
proceset konsultuese dhe vendim-marrëse.

Qytetarët duhet të kenë zërin e tyre në qeverisjen vendore dhe 
zyrtarët duhet t’i marrin në konsideratë idetë e tyre, sidomos 
kur ato janë të strukturuara. 

Bashkia dhe qytetarët duhet të bashkëpunojnë dhe duhet bërë 
institucionalizimi i konsultimit periodik me komunitetin (jo 
vetëm në procese të caktuara).
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GJETJE DHE 
REKOMANDIME 

SPECIFIKE

INFRASTRUKTURA RRUGORE 

Gjetje:
Sipas qytetarëve të Selenicës, gjendja e rrugëve nuk është 
e mirë, pasi përgjithësisht ato janë të vjetra. Ndërhyrjet që 
janë bërë, mund të ishin planifikuar më mirë në shërbim të 
komunitetit, pasi nuk janë respektuar distancat e rrugës nga 
ndërtesat. Ka zona ku rrugët e lagjeve janë tkurrur së tepërmi, 
pasi banorët kanë spostuar rrethimet e shtëpive në dëm të 
rrugës.  Qyteti ka pak trotuare të cilat janë  të ngushta. Për sa 
i përket sinjalistikës rrugore, ajo ka ekzistuar pjesërisht, por 
është dëmtuar nga banorët e zonës. Momentalisht sinjalistika 
rrugore mungon. 

Sipas Bashkisë, nga ana e tyre ka pasur përkushtim maksimal, 
por fondet mungojnë. Buxheti i vitit 2017 kaloi në muajin 
gusht dhe bashkia nuk kishte fonde për investime. Rrugët për 
ndërhyrje janë përcaktuar bazuar në nevojat prioritare. Është 
miratuar projekti për rrugën e kishës dhe janë bërë rregullime 
të vogla infrastrukturore: një kanal, disa segmente me çakëll 
dhe në pjesët më të vështira me rërë bituminoze. Përqindja e 
përmbushjes së nevojave për rrugë është shumë e vogël. Janë 
rreth 400 km rrugë informale të cilat bashkia i trajton vetëm 
me mirëmbajtje. Sinjalistika rrugore horizontale rrugore 
dhe tabelat në ura janë dëmtuar nga banorët e zonës ose nga 
përmbytjet e vazhdueshme. 

Rekomandime:
Rekomandohet ndërhyrje emergjente dhe cilësore në 
infrastrukturën rrugore.
Rekomandohen ndërhyrje më emergjente në rrugën pranë 
bashkisë, rrugën e varrezave, dhe rrugën në hyrje të qytetit. 
Ka nevojë të vendosen ngadalësues shpejtësie në afërsi të 
shkollës pasi shpejtësia e qarkullimit të automjeteve pranë 
fëmijëve është shqetësuese.
Rekomandohet ndërhyrje në zonat ku rrugët janë zvogëluar si 
pasojë e rrethimeve të shtëpive në dëm të rrugëve publike dhe 
kalimtarëve.
Rekomandohet që bashkia të negociojë dhe bashkëpunojë 
me subjektet private që përdorin rrugën me mjete të tonazhit 
të rëndë për  ti “gjobitur” me investime për  të përmirësuar 
infrastrukturën rrugore.
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9.1 GJETJE DHE 
REKOMANDIME PËR 

QYTETIN

9.1.1 SHËRBIMET PUBLIKE 
– CILËSIA DHE EFIÇENCA
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Gjetje:
Në lidhje me shërbimin e ndriçimit, qytetarët thonë se në 
qendër ka përmirësim, ndërsa në brendësi të lagjeve situata 
është e dobët, e aq më keq në periferi. Përgjithësisht ndriçimi 
rrugor funksionon, por ka zona që nuk kanë ndriçim si. p.sh. 
një pjesë e lagjes “Partizani”. 

Sipas Bashkisë, janë bërë investime në lidhje me ndriçimin, 
por kabllot janë këputur dhe vjedhur nga banorët. Ka fond 
në buxhet të parashikuar për ndriçimin, por nuk është i 
mjaftueshëm. Bashkia e pranon se ka shumë punë për të bërë 
në lidhje me ndriçimin.

Rekomandime:
Qytetarët rekomandojnë të punohet më shumë për ofrimin e 
këtij shërbimi në periferi. 
Rekomandohet marrja e masave për ndriçimin e lagjes 
“Partizani”, nga ana e kishës. 

Gjetje:
Si Bashkia, ashtu edhe qytetarët mendojnë që shërbimi në 
qendër është i mirë, por ka probleme në brendësi të lagjeve 
periferi. Sipas Bashkisë, pastrimi në qytet kryhet çdo ditë dhe 
realizohet mesatarisht mirë. Shpenzimet për pastrimin zënë 
rreth 7 përqind të grantit qeveritar (rreth 10 mln lek të reja). 
Nuk përdoret ndonjë mekanizëm për të matur kënaqësinë e 
banorëve kundrejt cilësisë së shërbimit të pastrimit. Pastrimi 
realizohet nga ndërmarrja publike komunale e bashkisë. 

Sipas qytetarëve, nuk ka kazane për hedhjen e mbeturinave, 
ka vetëm disa rrethime me blloqe, të cilat nuk dezinfektohen 
dhe duke qenë të hapura, përbëjnë shqetësim për banorët, 
sidomos në stinën e verës. Mbetjet hidhen në Otimë tek lumi, 
jo në vendin e  përgatitur për  grumbullimin e mbetjeve. 

Rekomandime:
Qytetarët rekomandojnë përmirësim të shërbimit të pastrimit 
të qytetit në lagjet e brendshme dhe periferi.
Të bëhen fushata ndërgjegjësimi me qytetarët. 
Të shtohen kazanët e mbeturinave në qytet. 
Të dezinfektohen rregullisht kazanet/vendet e hedhjes së 
mbeturinave.
Punonjësit e pastrimit të mos i hedhin mbetjet në lumë, por 
të grumbullohen në vendin e paracaktuar për grumbullimin e 
mbetjeve. 

Gjetje:
Në raport me sipërfaqen dhe popullsinë gjelbërimi paraqitet 
dobët në qytetin e Selenicës. Në të gjitha rrugët që ka pasur 
ndërhyrje së fundmi nuk ka gjelbërim. Ka mungesë ambientesh 
të gjelbra. Sipas Bashkisë ka patur edhe investime, por jo të 
mëdha, duke qenë se është zonë thuajse rurale dhe ka gjelbërim 
natyral. Ka një buxhet për gjelbërimin i cili është 2 mln lekë të 
reja.

Rekomandime:
Qytetarët rekomandojnë shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në 
qytet
Të ndërtohet një park i sigurt për fëmijët.
Të vendosen stola në sheshin e qytetit.

Gjetje:
Sipas qytetarëve, zona ka qenë pa ujë të pijshëm për dy vjet. 
Momentalisht ka furnizim me ujë të pijshëm për rreth një orë 
në ditë dhe pjesën tjetër të ditës qytetarët përdorin depozitat. 
Nuk dihet nëse uji i pijshëm është i përshtatshëm për konsum 
dhe nëse janë kryer analiza. Nga ana e saj bashkia shprehet 
që cilësia e ujit është e mirë dhe klorinimi bëhet rregullisht. 
Kanalizimet janë të dëmtuara dhe nuk funksionojnë mirë. Tek 
rruga pranë urës është çarë prej kohesh një tubacion i ujërave 
të zeza dhe është akoma i hapur, nga i cili qyteti vuan dhe 
rrezikohet nga sëmundjet i gjithë. Sistemi i kullimit nuk është i 
mirë dhe një pjesë e qytetit përmbytet kur ka reshje.

Sipas Bashkisë, rrjeti i ujësjellësit ka probleme me kanalizimet 
dhe tubacionet dhe është shpallur një tender për riparimin e  
tij. Ka patur probleme në furnizimin me ujë të pijshëm, por me 
ndërhyrjen e Bashkisë situata është stabilizuar. Sipas Bashkisë, 
klorifikimi i ujit bëhet rregullisht. Gjithashtu, janë bërë 
analizat e ujit të pijshëm, nga të cilat rezulton se në 90 përqind 
të bashkisë uji është i pijshëm. Cilësia e kanalizimeve është e 
dobët dhe ka nevojë për investime. Në disa zona tubacionet 
janë çarë ose ujrat e bardha dhe të zeza janë bashkuar, si 
rezultat i ndërhyrjes të pakontrolluar të banorëve.
 
Rekomandime:
Qytetarët rekomanduan përmirësimin e furnizimit me ujë të 
pijshëm në sasi dhe cilësi.
Të riparohen dhe pastrohen kanalizimet e qytetit.
Të bëhet riparimi i  tubacionit të ujërave të zeza tek rruga pranë 
urës, i cili  është çarë prej kohësh dhe është i hapur.

SHËRBIMI I NDRIÇIMIT

SHËRBIMI I PASTRIMIT

SHËRBIMI I GJELBËRIMIT

FURNIZIMI  ME UJË DHE 
KANALIZIMET



26 27

9.1.2 DEMOKRACIA 
VENDORE DHE 

MIRËQEVERISJA

INFORMIMI DHE 
KOMUNIKIMI

TRANSPARENCA NË 
VENDIMMARRJE:

PJESËMARRJA NË 
VENDIMMARRJE

9.1.3. ZHVILLIMI 
EKONOMIK VENDOR

PLANIFIKIMI STRATEGJIK

Gjetje:
Sipas qytetarëve të Selenicës, administrata e bashkisë është e 
gatshme dhe e hapur ndaj qytetarit, por ka nevojë të përmirësojë 
komunikimin përmes përdorimit të instrumenteve të reja. Ka 
burokracira, por informacioni përgjithësisht merret lehtësisht 
tek zyra e informacionit në bashki. Informacioni është i qartë 
dhe i kuptueshëm. Ata mendojnë se të vetmet informacione 
që mund të merren pranë Bashkisë, janë ato mbi taksat dhe 
tarifat, lejet e ndryshme dhe çertifikatat e gjendjes civile. Nuk 
ka faqe interneti aktive. Sipas bashkisë, dhënia e informacionit 
për qytetarët është korrekte, e shpejtë dhe e qartë  dhe qytetari 
ka akses për pyetje-përgjigje përmes zyrës së informimit 
për  qytetarët. Vetëm pak qytetarë e dinë që mbledhjet e 
Këshillit Bashkiak janë të hapura. Qytetarët kanë mungesë 
informacioni dhe njohin vetëm disa prej anëtarëve të këshillit. 
Sipas Bashkisë, për informimin e komunitetit përdoret faqja 
web e Bashkisë, së bashku me faqen në Facebook dhe sipas 
rastit bëhen njoftime publike me mediat lokale. Në Bashki dhe 
informacionet afishohen në stendën e njoftimeve. Qytetarëve 
u kthehet përgjigje brenda 10 ditëve. Informacioni i dhënë 
është gjithmonë i saktë. Bashkia ka një sistem ankimimi dhe 
ka kuti ankesash në çdo njësi administrative. Gjithashtu stafi 
i bashkisë ka komunikime të drejtpërdrejta me komunitetin. 
Bashkia ka punuar në këtë drejtim me mundësitë që ka.

Rekomandime:
Rekomandohet përditësimi me informacion i faqes së internetit 
të bashkisë dhe i këndit të njoftimeve publike. 
Në lidhje me Këshillin Bashkiak, rekomandohet bërja e 
njoftimeve publike për mbledhjet e këshillit, si dhe shpallja e 
një liste me anëtarët e tij për qytetarët.
Rekomandohet informimi i qytetarëve mbi planin strategjik 
dhe përfshirja e tyre në hartimin dhe konsultimin paraprak të 
planeve të tilla.

Gjetje:
Bashkia ka një faqe interneti, por ajo nuk është e përditësuar. 
Ka kënd për shpalljen e njoftimeve publike. Këndi ka gjithmonë 
informacion, por nuk dihet nëse është i përditësuar. Nuk ka 
patur njoftime nga bashkia në mediat lokale. Sipas qytetarëve, 
Bashkia nuk ka organizuar takime publike. Sipas Bashkisë, 
ka një program transparence dhe regjistër të kërkesave dhe 
ankesave, i cili nuk është i shpallur online. 

Rekomandime:
Rekomandohet që Bashkia të përdorë instrumenta të tjerë 
për informimin e asaj pjese të komunitetit që nuk ka akses në 
internet
Rekomandohet ngritja e mekanizmave për marrjen e mendimit 

të komunitetit 
Qytetarët kërkojnë publikimin në media të njoftimeve për 
çështje që lidhen me vendimmarrjen lokale.

Gjetje:
Për të marrë pjesë nëpër takime dhe dëgjesa publike qytetarët 
njoftohen përmes stendës së njoftimeve, postimeve në faqen 
e bashkisë dhe njoftimeve individuale. Sipas qytetarëve të 
Selenicës ka nevojë për përmirësim për sa i përket njoftimit 
të qytetarëve. Qytetarët thonë se edhe kur kanë marrë pjesë 
nëpër takime, nuk  janë ndjerë të përfshirë. Për mbledhjet e 
këshillit nuk ka njoftime paraprake dhe këshilli shpesh nuk 
mblidhet për shkak të kontradiktave partiake. Bashkia nuk  ka 
mekanizma për marrjen e mendimit të komunitetit. Ajo duhet 
të gjejë mënyrat të përmirësojë komunikimin me qytetarët dhe 
të përdorë instrumenta më efikase për të sjellë komunitetin 
pranë bashkisë dhe për të çuar Bashkinë afër komunitetit.. 

Rekomandime:
Bashkia duhet të zbatojë ligjin për konsultimin publik në të 
gjitha hallkat e tij dhe të promovojë pjesëmarrjen e qytetarëve 
në vendimmarrje..
KKQV  dhe Bashkia duhet të jenë sa më aktiv, të mblidhen më 
shumë, të ndihmojë qytetaret dhe të gjejë forma komunikimi 
me ta. 
Këshilli duhet të njoftojë qytetarët dhe të përmirësojë punën 
e tij. Duhet të theksohet vazhdimisht që mbledhjet e Këshillit 
Bashkiak janë të hapura për qytetarët.
Të gjithë qytetarët duhet të lajmërohen kur realizohen takime/
konsultime publike

Gjetje:
Bashkia Selenicë ka një Plan Operacional i Zhvillimit Lokal 
(POZHL) afatmesën 3 vjeçar, i cili rishikohet çdo vit në varësi 
të burimeve financiare që bashkia ka në dispozicion dhe ka 
si qëllim identifikimin dhe prioritarizimin e investimeve që 
bashkia angazhohet t realizojë këtë periudhë. Por qytetarët e 
pyetur në fokus grup nuk kanë informacion mbi ekzistencën e 
këtij plani. Ata nuk kanë dijeni për strategji, politika apo plane 
të bashkisë për nxitjen e biznesit privat, as për lehtësi fiskale 
që jepen në ndihmë të hapjes së bizneseve të reja ose të ketë 
përfituar dikush prej tyre. Qytetarët u shprehën se nuk ishin 
në dijeni të ndonjë politike apo lehtësie fiskale për nxitjen e 
biznesit privat, sidomos për gratë dhe të rinjtë. Gjithashtu, nuk 
dihet të ketë patur bashkëpunim mes bashkisë dhe qeverisë 
qendrore për për programe të veçanta për nxitjen e punësimit 
të të rinjve, grave, apo grupeve në nevojë. 

Përveç skemës së ndihmës ekonomike që administron Bashkia, 
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nuk ka ndonjë program apo studim në lidhje me papunësinë. 
Sipas qytetarëve ata që e ndiejnë më tepër papunësinë janë  të 
rinjtë dhe  gratë mbi moshën e mesme. Papunësia në Selenicë 
është në nivele alarmante. Të rinjtë mundohen të mbijetojnë 
duke kryer punë sezonale jashtë vendit, kur arrijnë të gjejnë 
mundësi.Sipas qytetarëve, punësimi në Selenicë është i 
përqendruar në pak duar, sipas preferencave partiake. Në 
Selenicë funksionon industria e nxjerrjes së naftës dhe bitumit, 
por të dyja punojnë me kapacitet shumë të ulët. Miniera e 
bitumit ka vetëm 15 punonjës që punojnë një muaj po, një 
muaj jo, ndërsa në nxjerrjen e naftës ka vetëm të punësuar, të 
cilët vijnë nga Vlora. Në lidhje me taksat dhe tarifat vendore, 
qytetarët e bashkisë Selenicë deklarojnë se janë taksapagues 
të rregullt. Ata vendosen nën presion për t’i paguar taksat pasi 
duhet të marrin AMT, të cilin deri tani nuk e ka marrë askush. 
Shërbimet që ofrohen janë shumë të pakta krahasuar me taksat 
që paguhen, aq më tepër që zona paguan taksa në masën më 
të madhe. 

Nuk ka informacion nëse bashkia ka programe për adresimin e 
dhunës me bazë gjinore. Bashkia Selenicë ka një koordinatore 
për  barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Qytetarët nuk janë 
në dijeni të ndonjë fushate informimi të ndërmarrë nga bashkia 
në lidhje me ndërgjegjësimin kundër dhunës ndaj gruas. Ata 
mendojnë se përfaqësimi i grave në administratën e njësisë 
administrative është mesatarisht i mirë. Nuk ka dijeni nëse 
bashkia ka programe të veçanta për mbrojtjen dhe garantimin 
e të drejtave të grupeve me nevoja të veçanta. Për sa i përket 
shërbimeve sociale, në bashkinë Selenicë, nuk ndodhet asnjë 
qendër
shërbimesh sociale.

Rekomandime:
Rekomandohet organizimi i takimeve publike me pjesëmarrje 
të gjerë qytetare dhe të grupeve të ndryshme të interesit për 
njohjen e planit strategjik
Rekomandohet që bashkia të krijojë lehtësi fiskale apo grante 
të vogla për krijimin e bizneseve të reja ose bizneseve sociale.
Rekomandohet që bashkia të iniciojë programe për arsimin 
profesional dhe rritjen e kualifikimit të personave që janë 
pjesë e skemës së ndihmës ekonomike me qëllim punësimin e 
shpejtë të tyre.
Rekomandohet që bashkia të rrisë transparencën lidhur me të 
ardhurat e mbledhura dhe menaxhimin e tyre
Sipas komunitetit, taksat duhet të jenë të shtresëzuara, 
progresive. Fshatrat e paguajnë gjelbërimin dhe pastrimin në 
rastet kur shërbimin nuk e marrin. 
Rekomandohet që një punonjës i bashkisë të ngarkohet me 
asistimin e rasteve të dhunës në familje.
Rekomandohet që bashkia, krahas punës shumë të mirë që 

po bën me përfshirjen e grave në vendimmarrje kryesisht në 
pozicione drejtuese, të punojë më tepër për punësimin e tyre 
dhe nxitjen e bizneseve të krijuara nga gratë.
Rekomandohet krijimi i faciliteteve për personat me nevoja të 
veçanta, siç janë rampat në rrugë dhe institucione.
Rekomandohet që bashkia të punojë më tepër për mbrojtjen 
dhe garantimin e të drejtave si dhe përfshirjen sociale për 
grupet me nevoja të veçanta. 

RRUGËT: 

Gjetje:
Infrastruktura rrugore në njësitë administrative Selenicë 
është kryesisht e keqe. Nuk ka lidhje organike midis këtyre 
njësive, madje në zonën kodrinore-malore të baskisë, aksesi 
është tepër  i vështirë. Infrastruktura e dobët rrugore sjell 
probleme në ofrimin dhe përfitimin e shërbimeve publike në 
mënyrë të barabartë nga të gjithë banorët e bashkisë, pengon 
zhvillimin e bujqësisë në njësitë administrative, dhe ndikon 
në mos frekuentimin e rregullt të shkollës nga nxënësit e 
fshatrave, pasi transporti publik, apo i nxënësve është shërbim 
i jo i mirë. Përmirësimi i infrastrukturës lidhëse rurale është 
një domosdoshmëri dhe një nga prioritetet e bashkisë së re, 
e cila do të rrisë kohezion social të komunitetit në bashki dhe 
aksesin ndaj shërbimeve bazë.

Më konkretisht: Rruga e Armenit është e mirë, por duhet punuar 
me rrugët në brendësi të fshatit  dhe sidomos rrugët kryesore 
që lidhin Armenin me Selenicën dhe Vlorën. Rrugët nuk kanë 
ndriçim. Në Brataj, rrugët janë të dëmtuara, mungon ndriçimi 
dhe kanë nevojë për ndërhyrje. Ka patur disa ndërhyrje, por 
nuk kanë qenë cilësore. Rrugët lidhëse me jashtë njësisë 
administrative janë të dëmtuara. Edhe në Kotë rrugët janë në 
gjendje të keqe e pa ndriçim. Problematike janë veçanërisht 
rrugët e fshatrave dhe ato që lidhin me qendrën dhe njësitë e 
tjera administrative. Rruga kryesore në Sevaster është e mirë, 
në brendësi të njësisë administrative dhe fshatrave ka nevojë 
për rindërtim të rrugëve, pasi ka shumë kohë që nuk janë bërë 
ndërhyrje. Për në ara nuk ka rrugë, vetëm rrugica të pashtruara. 
Nuk ka ndriçim. Në Vllahinë, gjendja e rrugëve është e keqe 
dhe e pa ndriçuar, pasi ka vite pa ndërhyrje. Rrugët lidhëse 
janë të paasfaltuara.

Rekomandime: 

Rregullimi i rrugëve që çojnë në fshatrat e njësive administrative
Të rindërtohen rrugët e fshatrave.
Hapja e rrugëve në fusha dhe kodra për të lehtësuar kalimin 
për në punët e arave.
Të pastrohen rrugët nga mbeturinat.

9.2  GJETJE DHE 
REKOMANDIME PËR 

NJËSITË ADMINISTRATIVE

9.2.1.SHËRBIMET PUBLIKE 
– CILËSIA DHE EFIÇENCA
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Të bëhet ndriçimi i rrugëve të fshatrave. Rekomandohet lidhja 
e energjisë elektrike për ndriçimin e rrugës, aty ku ndriçuesit 
janë por nuk vjen rryma elektrike.
Në Kotë, rekomandohet ndërhyrje në rrugët e fshatrave: 
Gumenicë, Manxhar, Lapardha, Hysoverdhë, Petë, Amonicë, 
Arvala, Velçë-Smokthinë. Rekomandohet të punohet për urën 
e lumit, e cila është lidhje e rëndësishme për zonën.
Në Sevaster, ndërhyrje në mënyrë emergjente në rrugën e 
varrezave dhe në rrugë në lagjen Sinaj. Rekomandohet lidhja 
e rrugëve kryesore me rrugët e fshatrave: Çezma-Telharajt, 
Kasajt, Lagjia e Re, Brahimaj. Në Shkozë rekomandohet  
rindërtimi i urës lidhëse mbi lumë, e cila ka ekzistuar, por nuk 
është funksionale.
Në Vllahinë, ndërhyrje tek rruga e shkollës, e lagjes tek pallatet, 
rruga që lidh shtëpitë private, të gjitha rrugët brenda fshatit, 
rruga e varrezave, rrugicat që shkojnë tek arat.

Gjetje:
Nuk ka transport publik në gjithë njësitë administrative. 
Transporti i fëmijëve në shkolla bëhet privatisht ose nuk 
shkojnë në shkollë kur është kohë e keqe dhe ka vështirësi për 
të udhëtuar.

Rekomandime:
Rekomandohet vendosja e transportit publik për të lidhur 
fshatrat me njësinë administrative.
Mbulimi i zonave me transport publik sidomos transporti për 
fëmijët e shkollave.

Gjetje:
Sipas qytetarëve situata e pastrimit në përgjithësi është jo e 
mirë. Vec Armenit, ku qytetarët thanë se shërbimi ofrohet 
relativisht mirë, në njësitë e tjera paraqitej problematike. Në 
Brataj ka disa vende të caktuara për hedhjen e mbeturinave, 
por ato nuk përdoren ose përdoren shumë pak pasi qytetarët 
janë të pandërgjegjësuar dhe i depozitojnë mbeturinat në 
rrugë, ose i hedhin në përrua. Në Kotë nuk ofrohet shërbim 
pastrimi. Mblidhen vetëm mbeturinat, të cilat hidhen në lumë. 
Në Sevaster nuk ka kosha mbeturinash dhe nuk mblidhen 
apo depozitohen. Secila familje e zgjidh vetë këtë problem 
përgjithësisht duke i djegur, pasi nuk ka as vend depozitimi 
të përcaktuar. Në Vllahinë pastrohen vetëm rrugët kryesore 
(Vllahinë, Peshkëpi, Kropisht, Kocul) dhe një herë në javë 
mblidhen mbeturinat. Fshatrat nuk pastrohen. Mbeturinat 
depozitohen në Kocul.

Rekomandime:
Të rritet frekuenca e pastrimit 

Të shtohet numri i koshave 
Mbeturinat e grumbulluara të mos hidhen në lumë, por të 
caktohet një vend më i përshtatshëm.

Gjetjet: 
Edhe situata e ujit dhe kanalizimeve nuk është aspak optimiste 
sipas qytetarëve në njësitë administrative. Në Armen ka 
probleme me furnizimin me ujë të pijshëm. Ka lagje që kanë 
ujë vetëm 1 orë në ditë dhe sipas qytetarëve vetëm 100 
familje kanë ujë. Në Brataj ka probleme me furnizimin me ujë, 
sidomos gjatë stinës së verës. Edhe kanalizimet kanë nevojë 
për ndërhyrje. Ujësjellësi që furnizon Kotën është i mirë, por 
nuk mirëmbahet. Për këtë arsye ka probleme me furnizimin 
me ujë, nuk ka ujë rregullisht. Rrjeti i brendshëm i furnizimit 
që Kota ka patur me çezma publike është prishur dhe nuk 
është ndërtuar tjetër. Nuk ka kanalizime, zgjidhet privatisht. 
Në Sevaster nuk ka tubacion funksional të ujit. Furnizimin 
me ujë secili e ka zgjidhur me puse në oborr. Për shkak të 
terrenit, shpimi i puseve ka kosto, të cilën vetëm pak familje 
mund ta përballojnë. Në periudhën e verës kur puset thahen, 
banorët ngarkojnë kafshët e transportit me ujë nga lumi për 
nevojat e familjes. Ndodh që thahet edhe lumi. Në Vllahinë uji 
vjen pa lajmërim. Në 10 ditë mund të ketë ujë 3 ditë. Uji vjen 
nga Drashovica dhe ka nevojë për pompë tjetër, pasi pompa 
ekzistuese nuk e përballon punën. Së fundmi është shtuar dhe 
një fshat tjetër për furnizim në linjë, duke rënduar së tepërmi 
situatën. Kalanizimet janë, por nga mungesa e ujit janë tharë 
dhe bllokuar.

Rekomandime
Në Armen të rregullohet me prioritet situata e ujit të pijshëm 
dhe ndërhyrje për kanalizimet e ujërave të zeza në lagjen që ka 
mbetur pa kanalizime.
Restaurimi dhe pastrimi i depove të ujit të pijshëm ne Brataj, 
ndërhyrje në rrjetin e ujit në Gjorm dhe të gjendet zgjidhje për 
furnizimin me ujë të pijshëm për banorët që jetojnë në Fushë.
Në Kotë të mirëmbahet ujësjellësi dhe të bëhen ndërhyrje në 
kanalizime në lagjen Hastane Shkallë Mavrovë, ku një pjesë e 
rrugë është asfaltuar pa kanalizime.
Në Sevaster të investohet në rrjetin e ujësjellësit. 
Në Vllahinë, të shtohet një pompë e fuqishme për të mundësuar 
furnizimin e përditshëm me ujë. Gjithashtu, të bëhet lidhja e 
tubacionit dhe furnizimi me ujë i tualeteve të shkollës.

Gjetje:
Në lidhje më këtë shërbim të ri të deleguar bashkive, qytetarët 
e njësive administrative thanë se e kryejnë vetë. Nevojën për 
dru zjarri secili e zgjidh privatisht. Kullota nuk ka, kullotet në 
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toka bujqësore. Ato që janë mirëmbahen nga vetë banorët. 
Kullotat jepen për përdorim nga njësia kundrejt një shume 
simbolike. Shërbimi i pyjeve punon, por është shumë e vështirë 
të ndërgjegjësosh qytetarët për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret. 
Ka patur raste të djegieve të pyjeve. Nuk ka dijeni nëse merren 
masa për parandalimin e zjarreve. Drutë për zjarr secili i 
siguron vetë duke mbledhur drutë që sjell lumi. 

Rekomandime:
Rekomandohet që bashkia t’i kushtojë vëmendje këtij shërbimi 
duke pasur parasysh nevojën e komunitetit që jeton në zona 
rurale me qëllim zhvillimin e aktivitetit bujqësor dhe blegtoral
Rekomandohet të menaxhohen kullotat për blegtoret.

Gjetje:
Për shkak të mungesës së fondeve, por edhe angazhimit 
lidhur me këtë çështje në të kaluarën, kanalet kulluese dhe 
vaditëse janë në gjendje jo shumë optimale. Në Armen ka patur 
ndërhyrje për pastrimin e kanaleve, sidomos të atyre vaditëse. 
Ka nevojë për punë të vazhdueshme, por për momentin 
gjendja është e mirë. Në Brataj një pjesë e kanaleve kulluese 
dhe vaditëse funksionojnë mire, por ka nevojë për punë të 
vazhdueshme për mirëmbajtjen e tyre. Kanalet kulluese në Kotë 
janë problem për zonën. Ka lagje që nuk kanë fare kanalizim, 
madje edhe janë asfaltuar pa lënë vend për kanalizim. Puseta 
të ujërave të zeza nuk ka. Kanalet vaditëse janë në pjesën më 
të madhe jofunksionale dhe kanë nevojë për pastrim. Bashkia 
bën sa mundet në varësi dhe të fondeve që ka, por ka nevojë 
të punohet më tepër. Në Sevaster kanalet kulluese janë të 
bllokuara ose nuk ekzistojnë fare dhe nuk është bërë asgjë për 
to. Kanalet vaditëse këtë vit kanë funksionuar disi. Ka patur 
vaditje kundrejt një takse prej 500 lekë për  dynym. Në Vllahinë 
kanalet kulluese janë hapur para viteve ‘90 dhe nuk ekzistojnë 
më. Kapakët e pusetave kanë qenë prej betoni dhe janë thyer 
nga automjetet.

Rekomandime:
Në Armen, rekomandohet pastrimi i kanalit të Otimës për 
vaditje dhe pastrimi i sistemit të kullimit për të zgjidhur 
problemin e përmbytjes së tokave 
Brataj, përmirësimi i sistemit të vaditjes; pastrimi i rregullt i 
kanaleve ekzistuese; krijimi i kanaleve të reja ku ka nevojë dhe 
ndërtimi me beton i kanalit vaditës për fushën e Bratit.
Në Kotë, pastrimi i kanaleve kulluese të zëna nga ferrat, 
sidomos pastrimi i kanalit të Arvalasë për të mundësuar 
vaditjen e tokave bujqësore gjatë stinës së verës. 
Në Sevaster, pastrimi i kanalit të Visherkut që uji të derdhet 
në lumë dhe të evitohet përmbytja e tokave. Rekomandohet 
pastrimi i kanaleve të fushës për të mundësuar vaditjen, që 

funksionon minimalisht.
Në Vllahinë, rekomandohet rihapja/pastrimi i kanaleve 
kulluese dhe rivendosja e kapakëve të pusetave.
Kërkohen investime për pastrimin e kanaleve kulluese dhe 
vaditëse në të gjitha njësitë administrative dhe ndërgjegjësimi 
i komunitetit për mirëmbajtjen e atyre ekzistuese

Gjetje: 
Banorët shprehen se situata është pozitive në të gjitha 
njësitë administrative. Ata mendojnë se në rast se u nevojitet 
informacion punonjësit e njësisë u përgjigjen në kohë reale. 
Qytetarët kanë mundësi të marrin lehtësisht dokumentat 
dhe informacionet që ju duhen. Nga ana tjetër, në kushtet kur 
shumë kompetenca që lidhen me vendimmarrjen i kanë kaluar 
Bashkisë, mendojnë se njësia administrative nuk ka shumë në 
dorë. Megjithatë, informacioni jepet nga personat e autorizuar 
ose delegohet në Bashki. Banorët sqarohen për shërbimet që 
marrin dhe administratorët janë gjithnjë të gatshëm për t’i 
pritur në zyrën e tyre. Vetëm në Kotë ata u shprehën se njësia 
administrative nuk është plotësisht funksionale dhe është e 
vështirë të gjesh punonjësit që të marrësh informacionin.

Gjetje:
Në njësitë administrative nuk ka zyrë informacioni, por secili 
punonjes mbulon informacionin për fushën e tij të punës. Nuk 
ka person te caktuar qe është përgjegjës për informimin (është 
në Bashkinë Selenicë). Në disa njësi administrative ka kënd 
për shpalljen e njoftimeve, por mund të jetë i pa ekspozuar 
mirë, ndërsa në disa të tjera mungon. Edhe aty ku ka, qytetarët 
mendojnë se njoftimet nuk janë te përditësuara.

Gjetje:
Në të gjitha njësitë qytetarët nuk janë në dijeni të ndonjë 
procedure apo mekanizmi për marrjen e mendimit të 
komunitetit. Disa thanë që mendimet e komunitetit merren 
vetëm nga ankesat që qytetarët paraqesin. Disa të tjerë u 
shprehën se metoda për marrjen e mendimit të komunitetit 
janë vetëm takimet elektorale, sipas partive. Nga bashkia nuk 
ka patur të tilla. Sipas qytetarëve mungojnë takimet publike dhe 
format e njoftimit mund te përmirësohet. Mënyrat e informimit 
nuk janë efikase, zakonisht qytetaret nuk lajmërohen. Ata 
shprehen se nuk u është marrë kurrë në konsiderate mendimi 
dhe shprehja e nevojave te tyre. Kryepleqtë e fshatrave janë 
mjaft të përfshirë, mundohen të përcjellin shqetësimet e 
banorëve pranë bashkisë, por nuk kanë fuqi për të zgjidhur gjë 
vetë. Kryepleqtë janë aktiv, madje dhe me kontribut vullnetar.

Rekomandime:
Rekomandohet të ngrihen mekanizma për marrjen e mendimit 
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të komunitetit për çështje që kanë të bëjnë me komunitetin.
Rekomandohet që njësitë administrative rurale të adresojë 
në kohë reale problematikat e komunitetit të njësive 
administrative dhe fshatrave pranë bashkisë së madhe
Të fillojë të funksionojë edhe në njësitë administrative zyra e 
informacionit
Bashkia të vijë me shpesh në njësitë administrative për takime 
publike me grupe interesi kur hartohen projekt buxheti ose 
konsultime për studime e projekte të ndryshme.

Gjetje:
Në lidhje me proceset e planifikimit dhe planet vendore, 
banorët e njësive administrative nuk kanë informacion 
për planin operacional të zhvillimit ,nuk kanë marrë pjesë 
ndonjëherë në konsultimin e tij dhe nuk e kane idenë se çfarë 
është. Qytetarët nuk dinë nëse ka programe për mbështetjen 
e fermerit nga bashkia. Përsa i përket shërbimit veterinar dhe 
atij të ekstensionit ata mendojnë që ofrohet, por ka mangësi 
në ofrimin e tij. Shërbimi veterinar ofrohet përmes ndihmës 
veterinare dhe vaksinimit. Ka nevojë për kontrolle periodike në 
mënyrë që të mos përhapen sëmundjet infektive tek bagëtitë. 
Pavarësisht se shërbimi bujqësor duhet të jepet nga Bashkia, 
qytetarët shprehen se ofrohet nga Drejtoria e Bujqësisë në 
Vlorë, e cila është shumë larg. Nevojitet që shërbimi të jetë më 
pranë fermerit. Në Sevaster fermerët janë kompensuar për 
zëvendësimin e bagëtive të ngordhura nga ulceroza. Në lidhje 
me taksat vendore, qytetarët shprehen se e marrin njoftimin 
për detyrimin e tarifave/taksave vendore. Pothuajse të gjithë i 
paguajnë taksat nën presion për marrjen e AMT. Ata shprehen se 
shërbimet e ofruara në raport me taksat nuk janë të kënaqshme. 
Nuk dihet nëse bashkia ka programe për adresimin e dhunës 
gjinore. Në njësitë administrative shumica e grave janë të 
papuna. Çerdhe nuk ka dhe kjo pengon punësimin e grave. 
Qytataret nuk kane informacion per numrin e grave nga njesia 
e tyre ne keshill.Sipas tyre, përfaqësimi i grave në administratë 
duket i mirë. Nuk ka qendra ditore që ofrojnë shërbim për 
të moshuarit, grupet me nevoja të veçanta apo personat me 
aftësi të kufizuara. Nuk dihet të ketë programe të veçanta për 
mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe përfshirjen sociale 
të grupeve me nevoja të veçanta. Administratorët shprehen se 
kërkesat për t’u bërë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike 
janë në rritje. 

Rekomandime:
Rekomandohen programe dhe incentiva në mbështetje të 
fermerit për zhvillimin e prodhimit agrar dhe blegtor
Rekomandohet që agronomi dhe veterineri të jenë të kualifikuar 
dhe të kenë një plan pune për të lëvizur në çdo fshat, me ditë të 
caktuara për të asistuar fermerët.

9.2.3. ZHVILLIMI 
EKONOMIK VENDOR

GRATE DHE GRUPET NE 
NEVOJE

Rekomandohet që bashkia të punojë më tepër  për punësimin 
e grave.

Gjetje:
Nuk dihet nëse bashkia ka programe për adresimin e dhunës 
gjinore. Në njësitë administrative shumica e grave janë të 
papuna. Çerdhe nuk ka dhe kjo pengon punësimin e grave. 
Qytetaret nuk kane informacion për numrin e grave nga njësia 
e tyre ne këshill. Sipas tyre, përfaqësimi i grave në administratë 
duket i mirë. Nuk ka qendra ditore që ofrojnë shërbim për 
të moshuarit, grupet me nevoja të veçanta apo personat me 
aftësi të kufizuara. Nuk dihet të ketë programe të veçanta 
për mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe përfshirjen 
sociale të grupeve me nevoja të veçanta. Ndërsa për romët dhe 
egjiptianët banorët nuk kanë informacion. Administratorët 
shprehen se kërkesat për t’u bërë pjesë e skemës së ndihmës 
ekonomike janë në rritje. Çdo njësi administrative ka një 
specialist të Njësisë së Mbrojtës së Fëmijëve, një specialist për 
dhunën në familje dhe një për ndihmën ekonomike. 

Rekomandime:
Rekomandohet që bashkia të punojë më tepër  për punësimin 
e grave.
Rekomandohet që bashkia të organizojë fushata ndërgjegjësimi 
për dhunën në familje 
Rekomandohet që bashkia të mbështesë grupet me nevoja të 
veçanta përmes përmirësimit të infrastrukturës dhe aksesit në 
shërbime.
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