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Të nderuar qytetarë të Komunës së Prizrenit
"Strategjia komunale për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare" është përpjekja jonë e
radhës e cila e konfirmon vullnetin tonë politik dhe përkushtimin e komunës së Prizrenit për të bërë
ndryshime pozitive me synim sigurimin e konsolidimit të një qeverisje lokale me vlera të përparuara
demokratike, dhe e cila kujdeset për të gjithë qytetarët e saj pa dallim përkatësie etnike, fetare dhe
politike.
Strategjia për informim, komunikim dhe pjesëmarrje të qytetarëve synon që të shërbejë si
udhërrëfyes dhe model për komunën tonë drejt rritjes së pjesëmarrjes të qytetarëve si qasje që
kontribuon që pushteti lokal të jetë më efektiv në angazhimin e qytetarëve, mundësi kjo që ofron
hapësirë për qytetarët që ata të japin kontributin e tyre dhe të bëjnë nisma nga baza në nivel lokal, e
që do të shpijnë në shtimin e vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive, dhe si model i partneritetit që e
krijon konceptin lokal të pjesëmarrjes së qytetarëve që mund të përdoret për të kombinuar
përpjekjet e përbashkëta të qeverisjes lokale dhe qytetarëve për arritjen e qëllimeve të tyre të
përbashkëta. Informimi, komunikimi dhe pjesëmarrja e qytetarëve ndikon dukshëm në rritjen e
transparencës së institucioneve të qeverisjes lokale karshi qytetarëve të saj dhe i mbanë ato më të
përgjegjshme në sjelljet dhe veprimet e saja. Një informim dhe komunikim efektiv si dhe një
pjesëmarrje e zgjeruar e qytetarëve në jetën institucionale dhe proceset vendim marrëse, e ngushton
hapësirën e veprimeve korruptive, nepotizmit, dhe favorizimeve në baza partiake.
Veprimet e propozuara në këtë dokument strategjik të komunës së Prizrenit, shprehin qartë se çfarë
duhet të ndërmerret me qëllim të përmbushjes së këtyre pritjeve të cilat burojnë nga ky dokument.
Hartimi dhe zbatimi i këtij plani të veprimit përfaqëson një hap tjetër të përparimit në punën dhe
përkushtimin tonë me synim sigurimin e konsolidimit të një shoqërie me vlera të përparuara
demokratike, e cila kujdeset për të gjithë qytetarët e saj pa dallim përkatësie etnike, fetare dhe
politike.
Me këtë rast dëshiroj që personalisht t’i inkurajoj institucionet e qeverisjes komunale të komunës së
Prizrenit, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, të komunitetit të biznesit, komunitetet
etnike dhe komunitetin ndërkombëtar që t’i bashkëngjiten kësaj nisme të zbatimit të këtij dokumenti
strategjik dhe që të punojmë të gjithë së bashku, duke e shprehur gatishmërinë time të parezervë për
të arritur që të ndërtojmë një qeverisje lokale e cila qytetarin e saj e bënë pjesë të pandashme të të
gjitha proceseve demokratike nëpër të cilat kalon ajo.
Le të jetë kjo ftesa ime për të gjithë për t’u përfshirë në këtë ndërmarrje të rëndësishme për
qytetarët tanë dhe të gjithë së bashku të vlerësohemi mbi baza të arritjeve tona.

Sinqerisht,

Prof. Dr. Ramadan MUJA
Kryetar i Komunës së Prizrenit
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Falënderimet
Hartimi i këtij dokumenti strategjik dhe planit të veprimit ishte përpjekje e përbashkët e
institucioneve të ndryshme të Komunës së Prizrenit, Akademisë për Trajnime dhe Asistencë Teknike
(ATTA), organizatave të shoqërisë civile dhe të Misionit të OSBE-së në Kosovë, të cilat së bashku kanë
qenë të përfshira në procesin e hartimit të këtij strategjik dhe të planit të veprimit.
Për këtë arsye Komuna e Prizrenit shpreh mirënjohjen e thellë ndaj palëve të përfshira në procesin e
hartimit të Strategjisë dhe të Planit të Veprimit, në veçanti ndaj KFOS/ATTA-s për bashkëpunimin e
ngushtë dhe ndihmën shumë cilësore të ofruar të cilat dhanë kontribut të çmueshëm dhe
mundësuan edhe realizimin e hartimit të këtij dokumenti.
Posaçërisht i falënderojmë përfaqësuesit e grupeve parlamentare në asamblenë komunale të
Prizrenit, nënkryetarin e Komunës Z. Lulzim Kabashi dhe shefin e zyrës për informim Z. Ymer Berisha,
për kontributin dhe konstruktivitetin e dhënë në procesin e hartimit të strategjisë komunale dhe të
planit të veprimit për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare, pa ekspertizën dhe
përkushtimin e të cilëve hartimi i dokumentit do të ishte i vështirë.
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Asambleja Komunale
Academy for training and Technical Assistance, Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike
Drejtoria e Administratës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa
Drejtoria e Shërbimeve Publike
Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik
Grupi Punues
Institucionet e Arsimit të Lartë
Kosova Foundation for Open Society, Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Kuvendi i Komunës
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
Organizatat e Shoqërisë Civile
Universiteti i Prizrenit – Fakulteti i shkencave kompjuterike
Zyra për Informim Publik
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Hyrje

Komuna e Prizrenit duke dashur që të vërë në jetë sa më parë parimet dhe zotimet e paraqitura në
Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, angazhohet që të
ushtrojë të gjitha funksionet, mundësitë dhe të drejtat të garantuara me Kushtetutë, LVL-në dhe
ligjet tjera të aplikuara në Republikën e Kosovës, për të përmirësuar komunikimin në mes komunës
dhe qytetarit, për ta informuar në kohë dhe pa-anshëm opinionin publik mbi zhvillimet në komunën
e Prizrenit dhe për ta inkurajuar pjesëmarrjen aktive të qytetareve në aktivitetet komunale, me
qëllim, ndërtimin e urave lidhëse në mes të qytetari dhe pushtetit lokal, si dhe për ta forcuar besimin
reciprok.
Veprimtaria e organeve të qeverisjes lokale bazohet në Kushtetutën dhe në ligjet e Republikës së
Kosovës dhe respekton Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale. Vetëqeverisja lokale ushtrohet
nëpërmjet organeve përfaqësuese të zgjedhura në zgjedhje të përgjithshme, të barabarta, të lira e të
drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë. Vetëqeverisja lokale bazohet në parimet e qeverisjes së
mirë, transparente, llogaridhënëse, përgjegjshmërisë, efikasitetit dhe efektivitetit në ofrimin e
shërbimeve publike, duke u kushtuar kujdes të veçantë nevojave dhe brengave të qytetarëve të saj.
Njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës është komuna. Komunat gëzojnë
shkallë të lartë të vetëqeverisjes lokale dhe inkurajojnë e sigurojnë pjesëmarrje aktive të të gjithë
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes së organeve komunale.
Komuna e Prizrenit në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, LVL-në, do të
ndjek në mënyrë strikte politikën e qeverisjes së mirë, transparente, llogaridhënëse, të përgjegjshme,
efikase dhe efektive në ofrimin e shërbimeve publike, mundësive të barabarta, të përfshirjes sociale
dhe antidiskriminimit. Komuna e Prizrenit do ta ndjek një qasje pjesëmarrëse dhe do t’i përfshijë
qytetarët, përfaqësuesit dhe shoqërinë civile në aktivitete të institucioneve të qeverisjes lokale.
Në mënyrë që të arrihen këto synime madhore, komuna e Prizrenit ka vendosur që t’i jetësoj këto
përpjekje duke iu qasur në mënyrë strategjike. Pikërisht rregullimi i këtyre sfidave të qeverisjes lokale
me strategji dhe plan veprimi, dëshmon përkushtimin e sinqertë dhe afatgjatë të komunës së
Prizrenit, për ofrim të shërbimeve kualitative, ndërtimin e urave lidhëse në mes të qytetarit dhe
pushtetit lokal, si dhe për ta forcuar besimin e ndërsjellë.
Përmbledhje
Nevoja për themelimin e autoriteteve të pushtetit lokal lind nga nevoja e ofrimit të shërbimeve për
qytetarët nga niveli sa më i afërt i pushtetit. Pushteti lokal është adresa e parë të cilit qytetarët ia
paraqesin shqetësimet dhe problemet e tyre të përditshme. Natyrshëm, pushteti lokal është adresa e
parë nga e cila qytetarët presin zgjidhje për shqetësimet dhe problemet e tyre.
Informimi, komunikimi dhe pjesëmarrja e qytetarëve në aktivitetet e pushtetit lokal janë me rëndësi
jetike për të vendosur një bashkëpunim dhe komunikim të rregullt në mes të komunës dhe
qytetarëve. Mungesa e një marrëdhënieje të tillë ku qytetarët informohen mbi punët e komunës, ku
komuna rregullisht komunikon me qytetarët dhe ku qytetarët marrin pjesë në aktivitetet e komunës
do të paraqesë vështirësi të patejkalueshme në funksionimin normal të pushtetit lokal.
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Një gjë e tillë vlen aq më shumë në një sistem juridik, sikurse që është sistemi juridik i Republikës së
Kosovës, ku informimi i qytetarëve, komunikimi me qytetarë dhe pjesëmarrja e tyre në proceset
vendimmarrëse në komunë është obligim ligjor.
Zhvillimet e hovshme teknologjike ofrojnë mundësi të shumta për informimin, komunikimin dhe
përfshirjen e qytetarëve në aktivitetet e pushtetit lokal. Derisa në të kaluarën një gjë e tillë ka qenë e
mundur vetëm përmes formës së ashtuquajtur “sy me sy” të komunikimit, sot ekzistojnë shumë
forma të komunikimit të cilat janë shumë më të lehta të zbatohen. Lehtësia në zbatimin e formave të
reja të informimit dhe komunikimit me vete ka sjellë edhe rënie të kostos financiare të nevojshme
për realizimin e informimit dhe komunikimit me qytetarë. Tashmë jo domosdoshmërisht qytetari
duhet të shkojë në objektet e komunës për të marrë informacione mbi punën e saj. Andaj futja në
përdorim e formave moderne të komunikimit nga ana e komunës së Prizrenit do të kontribuojë në
avancimin e informimit dhe të komunikimit të ndërsjellë me qytetarin.
Në praktikë hasim shumë sfida në zbatimin jo vetëm të formave moderne por edhe të atyre
konvencionale të informimit dhe komunikimit. Një nga pengesat më të theksuara me të cilat
pothuajse të gjitha komunat e vendit ballafaqohen në synimin e tyre për komunikim me qytetarët
janë kufizimet që u paraqiten atyre në kuptim të angazhimit të stafit adekuat. Limitet e përcaktuara
nga niveli qendror mbi numrin e shërbyesve civil që duhet t`i ketë një komunë, janë një barrierë
mjaft e madhe, për të rritur kapacitetet e komunës në këtë drejtim. Komunat janë të detyruara që
gjithë barrën e informimit dhe komunikimit me qytetarë ta realizojnë me vetëm një shërbyes civil.
Dhe kjo situatë posaçërisht për komunat e mëdha paraqet sfidë serioze.
Pengesë tjetër të madhe paraqesin edhe kufizimet financiare të vendosura përsëri nga institucionet e
nivelit qendror. Komunat e janë të detyruar që mjetet financiare në dispozicion t`i adresojnë në fusha
të cilat janë më prioritare duke mos qenë në gjendje të ndajnë mjete të nevojshme financiare për
punë të komunikimit dhe informimit. Mungesa e resurseve humane dhe financiare padyshim që me
vete sjell edhe kufizime teknike të cilat janë të domosdoshme për një model të avancuar të
informimit, komunikimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivitetet e komunës. Në rastin e
Komunës së Prizren sfiduese paraqitet përmbushja e obligimit ligjor për informim dhe komunikim me
qytetarët në të gjitha gjuhët zyrtare (shqip, serbisht/boshnjakisht dhe turqisht), e cila rrjedh kryesisht
si pasojë e shkaqeve të përmendura më sipër.
Problematike në përmbushjen e obligimeve dhe përgjegjësive të komunës në kuptim të informimit
dhe komunikimit me qytetarë paraqitet edhe mungesa e interesimit të vetë qytetarëve për të
pranuar informata mbi punën e komunës, për të komunikuar me udhëheqësit e komunës apo edhe
për të marrë pjesë në aktivitetet e komunës. Derisa më sipër u theksuan kryesisht çështjet teknike
dhe financiare, mungesa e interesimit të qytetarëve për informim dhe komunikim me komunën më
shumë lidhet me aspekte socio-politike të shoqërisë. Këtyre elementeve duhet t`i shtohet edhe
politizimi i shoqërisë kosovare, i cili mund të lë dyshime tek qytetari se për veprimet e komunës
mund të bisedohet vetëm në qoftë se i takon subjektit të njëjtë politik, ndërsa të tjerët ndihen të
anashkaluar.
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Parimet
Pritjet e qytetarëve në vazhdimësi janë të fokusuara në veprimtari transparente, llogaridhënëse,
përgjegjëse, gjithëpërfshirëse dhe jo diskriminuese të autoriteteve të pushtetit lokal. Këto në të
njëjtën kohë paraqesin parimet bazë të punës së autoriteteve të pushtetit lokal dhe të komunikimit
të tyre me qytetarë.
Transparenca – është parim bazë i komunikimit të komunës me qytetarët. Parimi i transparencës
bazohet në informimin e qytetarëve me aktivitetet e komunës. Me rëndësi të jashtëzakonshme në
këtë kontekst është transparenca e ushtruar me anë të informimit me kohë dhe përmes mjeteve
adekuate të komunikimit.
Llogaridhënia – është parim i patejkalueshëm i komunikimit të komunës me qytetarët. Udhëheqësit
e komunës janë të zgjedhur të drejtpërdrejtë të qytetarëve që jetojnë në komunë. Andaj,
udhëheqësit e komunës duhet të mbështeten në parimin e llogaridhënies për punën e tyre karshi
qytetarëve të komunës. Rëndësi të madhe ka posaçërisht llogaridhënia financiare e komunës
përballë qytetarëve.
Përgjegjshmëria – është parim i cili ndikon në rritjen e kualitetit të komunikimit të komunës me
qytetarët. Komunikimi i rregullt i autoriteteve të pushtetit lokal me qytetarët siguron shkallë të lartë
të përgjegjshmërisë së udhëheqësve përballë premtimeve, sukseseve dhe dështimeve eventuale të
komunës. Përgjegjshmëria është akt i lartë moral i udhëheqësve të komunës treguar përballë
qytetarëve të komunës si në rastet e sukseseve të komunës ashtu edhe në mossukseset e saj.
Gjithë përfshirja – është parim i cili siguron bartjen e mesazhit të autoriteteve të pushtetit lokal tek
të gjitha komunitetet dhe grupet e interesit. Përmes zbatimit të parimit të gjithë përfshirjes në
komunikim, komuna siguron informimin e drejtë dhe në kohë të të gjithë qytetarëve, komunitetit të
biznesit, komunitetit kulturor, organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve tjera të interesit.
Mos diskriminimi – është parim i cili siguron shkallë të lartë të respektimit të të drejtave të njeriut.
Zbatimi i parimit të mos diskriminimit në komunikim nënkupton informim të drejtë dhe në kohë të të
gjithë qytetarëve të komunës pa dallim gjinie, etnie, gjuhe, kulture apo religjioni. Parimi i mos
diskriminimit në të njëjtën kohë nënkupton edhe marrjen parasysh dhe adresimin nga ana e
komunës së kërkesave të të gjithëve pa asnjë dallim.
Shumëllojshmëria – e kanaleve të shfrytëzuara për informim ofron një siguri më të madhe se
informata e plasuar është pranuar nga grupet e synuara. Përmes këtij parimi nënkuptohet
shfrytëzimi i sa më shumë mjeteve dhe formave të informimit dhe komunikimit duke përfshirë
televizionet, radiot, gazetat, portalet elektronike, ueb faqja e komunës, rrjetet sociale, programet
aplikacionet specifike të komunës (sisteme “Android”) etj.
Informimi me kohë – është një nga parimet bazë të informimit. Një informatë e cila publikohet me
vonesë nuk ka asnjë vlerë për opinionin. Me këtë nënkuptohet që komunat duhet të jenë mjaft
aktive në informimin me kohë të qytetarëve në lidhje me vendimet, aktivitetet dhe planet e saj në
mënyrë që qytetarët nga ana e tyre të jenë në gjendje të veprojnë në përputhje me informatën e
pranuar.
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Informata kthyese – është parim i formave të avancuara të informimit dhe komunikimit. Përmes
zbatimit të saj nënkuptohet ofrimi i mundësisë për qytetarët që të japin komentet, rekomandimet
apo vërejtjet e tyre në lidhje me një informatë të cilin e pranojnë nga komuna. Kjo në vazhdim i
mundëson komunës që të ndërmarrë veprime konkrete në përputhje me kërkesat e qytetarëve me
qëllim të përmirësimit të përmirësimit të performancës së saj.

Vizioni
Qytetarë të informuar, me mekanizma efikase të komunikimit dhe të pjesëmarrjes, duke e bërë
kështu Komunën e Prizrenit të përgjegjshme, transparente dhe llogaridhënëse ndaj qytetarëve të saj.
Komuna e Prizrenit ka për qëllim përmirësimin e mekanizmit për informim dhe komunikim, më synim
që tu përgjigjet nevojave (interesave) të qytetarëve.
Përqendrimi kryesor i Strategjisë është rritja e shkëmbimit dhe rrjedhës së informatave në komunën
e Prizrenit karshi qytetarëve të saj, dhe paraqet orientime dhe udhëzime për informim, komunikim
dhe pjesëmarrje qytetare, që kontribuon në rritjen e transparencës së qeverisjes lokale.
Gjithashtu, qëllimi i strategjisë është që ta bëjë kulturën e komunikimit më etike, më të sinqertë, më
tolerante, më transparente, më efektive, më efikase, më të qëndrueshme, më të saktë dhe më
profesionale në raport me detyrat që njësitë e ndryshme ndërmarrin në komunë, që përfshin: 1)
Komunikimin profesional ku gjithmonë përdoret gjuha e thjeshtë ku deklaratat duhet të formulohen
në mënyrë të qartë në mënyrë që porositë të mund të kuptohen lehtë nga të gjithë; 2) Gjithë
komunikimin që duhet të deklarojë qëllimin e porosive, dhe të merret parasysh konteksti në kuadër
të të cilit dërgohet; 3) Komunikimin që duhet të respektojë vlerat themelore dhe të drejtat e njeriut,
dhe merren parasysh politikat e komunës; 4) Komunikimin që duhet të përcaktojë afatet kohore dhe
përgjegjësitë në mënyrë që të mbështetet bashkërendimi i të gjithë vendim-marrësve në sektorët e
komunës; 5) Komunikimin që duhet të shqyrtojë me kujdes formulimin gjuhësor në mënyrë që të
përcaktojë mënyrën më të mirë të prezantimit të porosisë përkatëse.
Përmes kësaj strategjie qytetarët e komunës do të jenë informuar për zhvillimet komunale, për
proceset e vendim marrjes më qëllim të rritjes së nivelit të transparencës para qytetarëve dhe
institucioneve të tjera relevante.
Më këtë vizion komuna synon që në periudhën pesëvjeçare të krijojë strukturë për informim dhe
komunikim efektiv me qytetarët dhe pushtetin lokal. Vizioni është ndërtuar mbi këto parime:
o

Qytetar të informuar mirë

o

Komunikim efektiv

o

Interesat e qytetarëve të përfaqësuara

o

Mjedis i përshtatshëm komunal për pjesëmarrje të qytetarëve

Vizioni dhe objektivat e strategjisë së komunikimit ndërlidhen me përmirësime në profesionalizmin
e komunikimit, qëndrimet komunikuese, si dhe vetëkontrollin në komunikim në sektorët komunalë.
Informatat për vendim-marrje më të mirë, transparencë, llogaridhënie dhe bashkërendim në
sistemin e decentralizuar janë thelbi në fushat kryesore.
Pjesëmarrja efektive e publikut dhe shoqërisë civile në debatin e politikave komunale pritet të
përmirësohet dukshëm. Platformat e negocimit dhe diskutimit për palë të ndryshme të interesit dhe
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në sektorët komunalë priten të fuqizohen në atë mënyrë që të diskutohen shqetësimet dhe të
propozohen zgjidhjet e tyre. Komunikimi zyrtar në debate publike, politikat e reja dhe rojektet
reformuese pritet të sigurojnë pjesëmarrje të gjerë të publikut dhe shoqërisë civile. Partneriteti i
sektorëve komunalë pritet që me mjetet e informimit të përforcojë vetëdijesimin e publikut lidhur
me nevojën për shërbime më të mira.
Gjithashtu, pritet që pjesëmarrja aktive e qytetareve dhe shoqërisë civile është përmirësuar në
debatin e politikave komunale. Strategjia synon 1) të krijohen mekanizmat për t’i shkëmbyer
informatat dhe sfidat, si dhe për të gjetur zgjidhjet e përbashkëta ndërmjet niveleve të komunës; 2)
Të krijohen kontakte efektive me mjetet e informimit dhe të shfrytëzohen mjetet e informimit për
informimin e publikut rreth qeverisjes lokale dhe shërbimeve që ofron komuna, me qëllim të marrjes
së mbështetjes së qytetarëve për gjithëpërfshirje dhe cilësi në shërbime; 3) Të përdoret
interneti/ueb faqja dhe modulet tjera të komunikimit elektronik me qëllim që të informohen të gjithë
qytetarët lidhur me aktivitetet në vazhdim e sipër në kuadër të komunës; 4) Të publikohen raportet
dhe buletinet në mjetet e komunikimit elektronik; 5) Të komunikohet me publikun përmes postës
elektronike rreth debatit të publikuar në ueb faqen e internetit dhe rrjetet sociale, në mënyrë që të
merren informatat kthyese p.sh. mbi dokumentet e rëndësishme etj; 6) Të komunikohet me publikun
përmes debateve në media (TV, radio, internet etj.); 7) Të komunikohet përmes buletineve dhe
pamfleteve me publikun lidhur me temat specifike dhe/apo ngjarjet e tjera për të siguruar
pjesëmarrje sa më të gjerë; 8) Të komunikohet rregullisht me palët e jashtme të interesit si partnerët
zhvillimorë, me marrëveshje të shkruara në mënyrë që të harmonizohet dhe përshtatet
bashkëpunimi; dhe 9) Të fuqizohet dituria përmbajtësore për qeverisjen lokale dhe shërbimet që i
ofron komuna
Sektori i informimit dhe komunikimit në komunë
Zyra për Informim Publik që nga themelimi i saj ka për mandat të ndërtojë marrëdhënie të mira me
publikun dhe ta informojë atë me kohë. Zyra siguron informim të vazhdueshëm për të gjithë
qytetarët e komunës dhe më gjerë. Kjo zyrë vepron në kuadër të zyrës së kryetarit të komunës.
Udhëhiqet nga shefi i zyrës për informim publik dhe ka këto detyra dhe përgjegjësi:












I ofron qytetarëve të komunës informatat e rregullta përmes mediave.
Organizon kontakte të rregullta me mediat, konferenca për shtyp në baza periodike,
lëshon njoftime dhe komunikata për shtyp.
Bashkërendon kontakte në mes të zyrtarëve komunalë dhe mediave
Përpilon dhe mirëmban faqen zyrtare të internetit të komunës në dy gjuhë zyrtare
(dmth përfshin informata mbi aktivitetet komunale, raportet, kalendarin e takimeve,
regjistrin e numrave të telefonit dhe informatat kontaktuese të zyrtarëve komunalë)
Bashkërendon veprimet me drejtoritë komunale në harmoni me dokumentet
komunale dhe i promovon ato (psh me broshura dhe afishe për qytetarë rreth
shërbimeve ngjarjeve komunale.
Siguron informatat nga shtypi (lajmërimet për mbajtjen e takimeve, informatat mbi
vendimet që janë marrë etj) nga të gjitha ngjarjet komunale, siç janë psh takimet e
Kuvendit Komunal dhe komiteteve të saj.
Peticionet publike dhe kërkesat për informata mbi aktivitetet komunale.
I jep mbështetje aktive drejtorive komunale, kuvendit komunal dhe komiteteve të tij
në koordinimin, organizimin, zbatimin dhe prezantimin në terren të aktiviteteve
komunale.
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Zyra për Informim Publik bashkëpunon dhe mbanë kontakte me zyrtarët komunalë dhe informon
palët e interesit. Gjithashtu mbështet fushatat mediale për çështjet përkatëse komunale. Arkivon
fotografi, raporte, komunikata për shtyp, etj. Organizon dhe bashkërendon konsultimet publike.
Mbështet në vazhdimësi dëgjimet publike para miratimit të akteve komunale.
Zyra për informim publik, pasqyron vazhdimisht aktivitetet e zhvilluara në gjithë hapësirën komunale.
Të gjitha aktivitet që zhvillohen në komunë njoftohen përmes: Tabelës së njoftimeve, Monitorit,
Faqes së internetit, ose Zyrës për informim publik.
Përcjellja e të gjitha aktiviteteve që zhvillohen brenda dhe jashtë komunës është përgjegjësi me
peshë për punën e zyrtares për informim publik. Në numër të pamjaftueshëm të stafit të punës zyra
për informim publik, do të duhej të kishte staf shtesë për të përballuar angazhimet dhe kapacitetin e
madh të detyrave dhe përgjegjësive që dalin nga kjo strategji.
Për zbatimin e kësaj strategjie për informim dhe komunikim, zyra duhet të angazhohet për të arritur
këto objektiva:








Komuna të jetë më afër qytetarit.
Lidhja e qytetarit më shërbimet komunale.
Qytetarët pjesë e sistemit vendim marrës .
Komunikim i përhershëm më qytetarin .
Botimi i fletëpalosjes, broshurës për aktivitet e komunës dhe anasjelltas.
Botimi i raportit për gjashtë mujorin e parë dhe të dytë.
Informacionet relevante për punën e komunës dhe të drejtat e qytetarëve,(do të
përmblidhen në një broshurë informative, e cila do të botohet dy here ne vit).

Në kuadër të zyrës për informim publik vepron edhe ueb faqja e komunës e krijuar që nga viti 2007.
Kjo ueb faqe zyrtare u mundëson qasje më të lehtë qytetarëve në ngjarjet komunale, pasi postohen
në mënyrë të vazhdueshme dokumentet dhe ngjarjet e rëndësishme që janë në interes për
qytetarëve të Komunë së Prizrenit. Prej krijimit të ueb faqes dhe standardizimit të saj, kjo ueb faqe ka
rritur interesimin e qytetareve për përcjelljen e aktiviteteve të pushtetit lokal.
Rol të rëndësishëm në informim dhe komunikimin më qytetarin dhe opinionin e gjerë luajnë edhe
rrjetet sociale. Për të siguruar bartje të shpejtë dhe efektive të informacionit zyrtar, zyra për
informim publik, përveç ueb faqes (ueb portalit), ka llogarinë edhe në FB. Përmes këtyre profileve,
qytetarëve i ofrohet informacion në baza ditore për punën dhe zhvillimet në komunë. Komuna mban
edhe takime më qytetarë në forme të debateve publike, si dhe bashkëpunon më qytetarët si partner
për realizimin e projekteve më interes të përgjithshëm.
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Qytetarët në Komunën e Prizrenit
Sipas vlerësimeve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, aktualisht Komuna e Prizrenit ka 182 450
banorë. Nga regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2011, rezulton se Komuna e Prizrenit ka 177
781 banorë.
Sipas përbërjes gjinore, nga numri i përgjithshëm prej 177 781 banorësh, 89 176 janë meshkuj dhe 88
605 janë femra.
Sipas përbërjes etnike, nga numri i përgjithshëm prej 177 781 banorësh, 145 718 banorë janë
shqiptarë, 16 896 boshnjakë, 9 091 turq, 2 899 romë, 1 350 ashkalinjë, 655 goranë, 237 serbë, 168
egjiptian dhe 767 të komuniteteve tjera.
Komuna e Prizrenit përbëhet nga 72 zona kadastre. Dy nga këto (Prizreni dhe Arbana) janë zona
urbane dhe 70 të tjerat cilësohen si zona rurale. 6 zona kadastre të Komunës së Prizrenit janë të
pabanueshme. Nga ana tjetër, numri i përgjithshëm i vendbanimeve në territorin e Komunës së
Prizrenit është 76. Dy nga këto vendbanime janë urbane (Prizreni dhe Arbana) dhe 74 vendbanimet
tjera janë vendbanime rurale apo fshatra.
Nga numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë në territorin e Komunës së Prizrenit, 94 517 jetojnë
në zonën urbane dhe 83 264 jetojnë në fshatra.
Sa i përket strukturës sociale, sipas regjistrimit të vitit 2011, numri i banorëve të moshës e cila
konsiderohet e aftë për punë (15-64 vjeç) është 117 178. Numri i ekonomike familjare është 29 625,
ndërsa numri i banesave të shfrytëzueshme është 28 682.
Sipas strukturës religjioze, 170 640 banorë të Komunës së Prizrenit janë deklaruar se i përkasin
besimit islam, 5 999 atij katolik, 250 besimit ortodoks, 74 besimeve tjera dhe 818 banorë nuk janë
deklaruar mbi përkatësinë religjioze.
Sipas strukturës arsimore, 73 banorë të Komunës së Prizrenit kanë doktoraturë të përfunduar, 615
nivelin master, 5 630 nivelin baçelor dhe 3 189 banorë e kanë nivelin e shkollës së lartë të
përfunduar. Nga ana tjetër pa ndonjë nivel të përfunduar të shkollimit janë 12 147 banorë me ç`rast
3 937 prej janë deklaruar se nuk dinë shkrim lexim.

Përfaqësimi politik
Komuna e Prizrenit shquhet për dinamizëm në jetën politike. Kjo dinamikë kryesisht është refleksion i
strukturës demografike, etnike, kulturore dhe religjioze të banorëve të saj. Në këtë kuptim ekzistojnë
tabore të shumta politike të cilat përfaqësojnë elemente të ndryshme të kësaj llojllojshmërie
demografike të banorëve të Komunës së Prizrenit. Vetëm në Kuvendin e Komunës së Prizrenit, e cila
numëron 41 anëtarë, janë të përfaqësuara 14 subjekte të ndryshme politike duke mos i llogaritur
këtu edhe subjektet tjera politike të cilat veprojnë në këtë komunë por të cilat nuk kanë arritur të
përfaqësohen në Kuvend.
Subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Komunës së Prizrenit janë: 1) PDK; 2) LDK; 3) BD 4)
AAK; 5) LVV; 6) KDTP; 7) NDS; 8) VAKAT; 9) PK; 10) KTAP; 11) AKR; 12) CDU; 13) NQPP; 14) PD.
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Dega Ekzekutive e Komunës së Prizrenit përbëhet është e ndarë në 13 drejtori:
1. Drejtoria e administratës;
2. Drejtoria për ekonomi dhe financa;
3. Drejtoria për shërbime publike;
4. Drejtoria për urbanizëm dhe planifikim hapësinor;
5. Drejtoria e inspektorateve;
6. Drejtoria për gjeodezi dhe kadastër;
7. Drejtoria për arsim dhe shkencë;
8. Drejtoria për shëndetësi;
9. Drejtoria për zhvillim dhe turizëm;
10. Drejtoria për emergjenca dhe siguri;
11. Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural;
12. Drejtoria për kulturë, rini dhe sport;
13. Drejtoria për punë dhe mirëqenie sociale.
Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Prizrenit veprojnë edhe këto zyre dhe njësi:
1. Zyra për komunitete
2. Zyra për komunikim dhe informim;
3. Zyra e personelit;
4. Zyra ligjore;
5. Zyra e Avokatit të Komunës;
6. Njësia e auditimit të brendshëm;
7. Zyra për integrime evropiane;
8. Zyra për çështje gjinore;
Mjedisi legjislativ
Korniza ligjore e vendit rregullon shumë çështje që ndërlidhen me informimin, komunikimin dhe
pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitetet e komunës. Kushtetuta e vendit, sistemin e vetëqeverisjes
lokale të Kosovës e bazon në parime të avancuara të pushtetit lokal. Zbatimi i këtyre parimeve do të
mundësonte një minimum të nevojshëm në sukseset e komunave. Njëri ndër parim bazë është
transparenca. Parimet tjera janë qeverisja e mirë, efikasiteti dhe efektiviteti në ofrimin e shërbimeve.
Me futjen në aktet juridike të vendit të këtyre parimeve njëkohësisht lind obligimi për autoritetet e
pushtetit lokal përkatësisht komunat që t`i zbatojnë ato. Kështu komunat obligohen që të jenë
transparente përballë qytetarëve të saj duke filluar që nga marrja e vendimeve me interes të
përgjithshëm e deri tek transparenca financiare. Aktet tjera ligjore dhe nënligjore po ashtu japin
elemente dhe udhëzime të sakta mbi atë se si duhet të rregullohet informimi dhe komunikimi me
qytetarët.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës - thekson se vetëqeverisja lokale bazohet në parimet e
qeverisjes së mirë, transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit në ofrimin e shërbimeve publike, duke
u kushtuar kujdes të veçantë nevojave dhe brengave specifike të komuniteteve që nuk janë shumicë
dhe pjesëtarëve të tyre.
Ligji për vetëqeverisje lokale – rregullon transparencën në pushtetit lokal duke përfshirë informimin
e qytetarëve mbi aktivitetet e organeve të komunës dhe segmente të caktuara të komunikimit me
qytetarë. Në bazë të këtij Ligji komunat obligohen që:


T`i njoftojnë qytetarët mbi mbledhjet e kuvendit të komunës dhe të trupave të saj;



T`i publikojnë vendimet e kuvendit të komunës;



Të mbajnë takime periodike me qytetarët;



Të shqyrtojnë peticionet dhe iniciativat e qytetarëve;

Ligji për qasje në dokumente publike – rregullon procedurat me të cilat institucionet shtetërore,
duke i përfshirë edhe komunat, duhet t`u lejojnë qytetarëve të drejtën e garantuar për qasje në
dokumente publike. Ky Ligj parasheh dispozita ndëshkuese ndaj zyrtarëve të cilët veprojnë në
kundërshtim me te dhe të cilët pengojnë realizimin e të drejtës së qytetarëve për qasje në
dokumente publike.
Udhëzimi administrativ për transparencë në komuna – ofron një përshkrim detal të përgjegjësive
dhe obligimeve të komunave të cilat duhet të ndërmerren në raport me transparencën përballë
qytetarëve. Sipas këtij akti nënligjor, komunat janë të obliguara:


T`i publikojnë të gjitha aktet me interes të përgjithshëm të komunës;



T`i konsultojnë qytetarët para miratimit të akteve me interes të përgjithshëm;



Të hartojnë Plan të veprimit për transparencë;

Udhëzimi administrativ për organizimin dhe funksionimin e qendrave të shërbimit të qytetarëve në
komuna – përcakton veprimet që duhet t`i ndërmarrë komuna me qëllim të informimit të qytetarëve
me kushtet, procedurat administrative dhe ligjore si dhe afatet kohore për trajtimin e kërkesave të
qytetarëve për shërbimet të cilat ofrohen nga komuna. Sipas këtij akti nënligjor, të gjitha njoftimet
përkatëse komuna duhet t`i bëjë edhe përmes ueb faqes elektronike të saj.
Krahas këtyre akteve janë edhe një numër i konsiderueshëm i akteve tjera ligjore dhe nënligjore të
cilat në forma të ndryshme specifikojnë obligimet, përgjegjësitë dhe veprimet të cilat komunat duhet
t`i ndërmarrin me qëllim të informimit, komunikimit dhe përfshirjes e qytetarëve në aktivitetet dhe
proceset e vendimmarrjes në komunë.
Ndërkaq në kuadër të Komunës së Prizrenit dokumentet më të rëndësishme të cilat rregullojnë
segmente të caktuara të informimit, komunikimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivitetet e
komunës janë:
Statuti i Komunës së Prizrenit – me anë të të cilit përcaktohet parimet e përgjithshme të informimit
të qytetarëve mbi vendimet dhe aktivitetet e komunës; komunikimit me qytetarë me qëllim të
marrjes së rekomandimeve të tyre mbi dokumentet me interes të përgjithshëm; dhe mbi
pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete dhe procese të vendimmarrjes për dokumente të interesit të
përgjithshëm sikurse janë buxheti, rregulloret, dokumentet strategjike etj.
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Rregullorja për transparencë – me anë të të cilit përcaktohen obligimet dhe përgjegjësitë e Komunës
së Prizrenit dhe të zyrtarëve komunal për informim, komunikim dhe pjesëmarrje të qytetarëve në
aktivitetet dhe në proceset e vendimmarrjes në komunë.
Metodologjia e hartimit të dokumenteve strategjike
Hartimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare në
Komunën e Prizrenit ka filluar në janar të vitit 2015 me përkrahjen e KFOS-it dhe komunës së
Prizrenit. Fillimisht, është organizuar një punëtori me pjesëmarrje të gjerë të të gjitha palëve me
interes, ku janë identifikuar fushat problemore që duhet adresuar me strategji. Gjithashtu, është
bërë një analizë gjithëpërfshirëse e problemeve sipas fushave problemore.
Strategjia për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare në Komunën e Prizrenit bazohet në
kushtetutën e Republikën e Kosovës, Ligjin për vetëqeverisje lokale, Ligjin për qasje në dokumente
publike, Udhëzimin administrativ për transparencë në komuna, Udhëzimin administrativ për
organizimin dhe funksionimin e qendrave të shërbimit të qytetarëve në komuna, Statutin e Komunës
së Prizrenit dhe Rregulloren për transparencë.
Në këto dokumente strategjike janë përfshirë tri fusha problemore të cilat duhen trajtuar nga
institucionet qeverisjes lokale. Po ashtu Plani i veprimit për komunën e Prizrenit bazohet në këto tri
fusha, të cilat veç e veç janë trajtuar në detaje ku për secilën fushë janë identifikuar masat përkatëse,
aktivitetet konkrete, treguesit, institucionet dhe personat përgjegjës për ndërmarrjen e atyre
aktiviteteve, përkrahësit si dhe është reflektuar buxheti që është i paraparë nga përgjegjësit dhe
përkrahësit, gjegjësisht nga organet lokale të qeverisjes, nga donatorët dhe organizatat e shoqërisë
civile.
Për hartimin strategjisë dhe të planit të veprimit për komunën e Prizrenit është formuar një grup i
punës, i përbërë nga përfaqësues të komunës, nga organizatat e shoqërisë civile, medieve,
organizatave jo-qeveritare dhe qeveritare ndërkombëtare si OSBE, si dhe organeve gjegjëse
komunale siç është ZIP. Përveç kësaj, janë konsultuar edhe përfaqësues të zyreve për informim të
publikut nga komunat tjera si dhe organet komunale të komunave të tjera të Republikës së Kosovës
për të marrë praktikat e mira ashtu që kjo strategji dhe ky plan i veprimit të jetë i përdorshëm, i
zbatueshëm dhe funksional.
Tryezat dhe punëtoritë gjatë fazës përgatitore me sukses i kanë shërbyer synimit për përfshirjen e sa
më shumë palëve nga qeverisja lokale dhe komuniteti i organizatave jo-qeveritare. Kjo qasje ofron
garanci që strategjia do të zbatohet me sukses dhe do të ketë përkrahjen e shoqërisë së gjerë.
Metodologjia e përdorur në procesin e hartimit të strategjisë dhe të planit të veprimit është përmes
planifikimit me pjesëmarrje të gjerë, gjegjësisht përmes metodologjisë së kornizës logjike dhe
veglave të saja të planifikimit.
Ky grup i punës ka analizuar rezultatet e të gjitha punëtorive paraprake duke i definuar në mënyrë
eksplicite sukseset, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet që lidhen me sfidat e informimit në kohë dhe të
pa-anshëm, komunikimit efektiv me publikun dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendim
marrëse dhe aktivitetet tjera të komunës me interes të përgjithshëm në komunën e Prizrenit, në
fushat e trajtuara me strategji dhe plan veprimi.
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Qëllimi i strategjisë dhe të planit të veprimit është që të kontribuojë në fuqizimin e kapaciteteve të
qëndrueshme institucionale të komunës së Prizrenit, duke synuar vendosjen e një kulture
institucionale të informimit të shpejt dhe të pa-anshëm, komunikimit efektiv, dhe pjesëmarrjes
qytetare në vendim marrje dhe aktivitetet e pushtetit lokal.
Procesi i hartimit të strategjisë dhe planit të veprimit ka ndjekur qasjen pjesëmarrëse dhe qasjen e
bazuar në të drejta, duke i ndjekur direktivat vijuese:
1. Strategjia është hartuar me një qasje pjesëmarrëse të gjerë, duke përfshirë përfaqësues të
organeve komunale relevante, organizatave të shoqërisë civile, dhe të mediave.
2. Organizatat e shoqërisë civile dhe të mediave janë përfshihen në zbatimin dhe monitorimin e
planit të veprimit.
3. Hartimi dhe zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit shihet në kontekst më të gjerë; nismat tjera
të komunës dhe të institucioneve ndërkombëtare janë pika të referimit.
4. Strategjia dhe plani i veprimit nuk synon të zëvendësojë por të plotësojë nismat e përgjithshme.
Rrjedhimisht, strategjia dhe plani i veprimit ndjek një qasje kryesore sa herë që kjo është e mundur, e
plotësuar me veprime afirmative sa herë që kjo është e nevojshme.
5. Rekomandimet të cilat burojnë nga Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale Këshillit të Evropës,
OSBE-së, si dhe rekomandimet e Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian janë direktiva të
rëndësishme për hartimin dhe zbatimin e këtij plani të veprimit.
6. Zbatimi i sinqertë dhe realist i strategjisë i bazuar në burimet e identifikuara financiare është kyç
për përmirësimin e informimit, komunikimit dhe pjesëmarrjes qytetare. Përfshirja e zbatimit të
strategjisë si prioritet është garanci për zbatimin e sinqertë dhe realist.
7. Komuna e Prizrenit do të themelojë një mekanizëm përgjegjës për zbatimin e strategjisë dhe planit
të veprimit për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare.

Informimi
Synim primar i komunës mbetet informimi i qytetarëve mbi punën e organeve të saj. Angazhimi i
kryetarit të komunës, i kuvendit të komunës, i drejtorive dhe segmenteve tjera të komunës në
vazhdimësi synohet që t`i prezantohet qytetarëve përmes informimit të shpejtë dhe të saktë.
Publikimi me kohë i vendimeve të kryetarit të komunës, i vendimeve të kuvendit të komunës, i
raporteve të punës së drejtorive të komunës me theks të veçantë i raporteve periodike financiare
mbetet synim i përhershëm i komunës. Komuna e Prizrenit përmes përmbushjes së obligimeve ligjore
për informim të qytetarëve por edhe realizimit të aktiviteteve tjera të cilat i tejkalojnë kërkesat e dala
nga legjislacioni, synon që të paraqesë një pasqyrë të plotë dhe reale mbi punën dhe angazhimin e
organeve komunale. Përmes një informimit të drejtë dhe me kohë të qytetarëve mbi punën e
komunës hapen mundësitë për thellimin e bashkëpunimit dhe partneritetit të Komunës së Prizrenit
me qytetarët e saj. Kjo më tej mundëson vendosjen e komunikimit të rregullt të komunës dhe
qytetarëve dhe lehtëson pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitetet e komunës.
Komuna e Prizrenit në vazhdimësi përdor disa metoda për informimin e qytetarëve mbi aktivitetet e
saj. Burim kryesor i informatës është ueb faqja e komunës dhe konferencat periodike për gazetarë.
Ueb faqja ofron informata mbi aktivitetet e organeve të komunës përmes të cilave synohet
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përmbushja e obligimeve që dalin nga legjislacioni në fuqi për informimin e qytetarëve. Në te
ofrohen informata të shumta mbi strukturën organizative të komunës, shërbimet e ofruara,
vendimet e marra nga kryetari dhe kuvendi i komunës. Dokumenti i buxhetit të komunës si dhe
raportet periodike financiare të realizimit të buxhetit janë një tjetër burim i rëndësishëm prej nga
qytetarët informohen mbi aktivitetet e komunës.
Komunikimi me gazetarët është një tjetër metodë të cilën Komuna e Prizrenit e shfrytëzon si mjet
për bartjen e informatës tek qytetarët. Sfiduese në këtë segment mbetet qëndrueshmëria financiare
e mediave lokale e cila në njërën apo formën tjetër ndikon në kualitetin dhe vetë procesin e bartjes
së informatës tej qytetarët.
Rrjetet sociale janë një mundësi shtesë i cili shumë pak shfrytëzohet nga ana e Komunës së Prizrenit
për të informuar qytetarët mbi punën e saj. Trendi në rritje i shfrytëzimit të rrjeteve sociale ofron një
alternativë të shpejtë, të lirë dhe efikase të bartjes së informatës nga komuna tek qytetari dhe
anasjelltas.
Synim i Komunës së Prizrenit mbetet angazhimi i vazhdueshëm rreth krijimit të një ueb faqeje shumë
dimensionale dhe multifunksionale ku qytetarët mund të sigurojnë informata për trashëgiminë
kulturore të Prizrenit, potencialeve turistike, jetës kulturore, potencialit ekonomik etj. Po ashtu,
synohet që ueb faqja të shërbejë si platformë përmes së cilës ofrohen shërbime të shpejta dhe
kualitative për qytetarët e saj. Lehtësimi i kushteve të veprimit të gazetarëve dhe mediave lokale
mbetet ndër synimet strategjike të Komunës së Prizrenit. Gjetja e hapësirave për punë, krijimi i
lehtësive financiare për veprimtarinë e tyre, subvencionimi indirekt i mediave lokale janë disa nga
veprimet të cilat synohet të ndërmerren. Krahas kësaj, nuk do të mungojë as angazhimi për
shfrytëzimin e potencialit të cilin e ofrojnë rrjetet sociale me qëllim të informimit të qytetarëve mbi
aktivitetet e komunës.

Komunikimi efektiv
Komuna e Prizrenit ka një përvojë të mirë në kuptim të komunikimit me qytetarë posaçërisht në
procesin e hartimit të buxhetit të komunës. Në kuadër të saj organizohen një numër i takimeve me
qytetarë ku përmes komunikimit të drejtpërdrejtë paraqiten propozimet e komunës për buxhet dhe
merren sugjerimet dhe kërkesat e qytetarëve për t`u shqyrtuar më tej nga organet kompetente. Kjo
përvojë përcillet me parimin e gjithë përfshirjes dhe përgjegjshmërisë. Në të gjitha zonat e komunës
mbahen takime ku debatohet rreth buxhetit të komunës. Pjesë e këtij komunikimi bëhen qytetarët
nga të gjitha komunitetet.
Formë tjetër e komunikimit të komunës me qytetarët është edhe ajo e organizimit të takimeve të
drejtpërdrejta me qytetarë ku kryetari dhe zyrtarë tjerë të komunës ua komunikojnë qytetarëve
aktivitetin e tyre dhe ua prezantojnë sukseset e sektorëve tyre përkatës. Këto takime janë një
mundësi e mirë edhe për qytetarët të cilët kanë mundësinë e komunikimit të kërkesave,
shqetësimeve apo rekomandimeve të tyre tek zyrtarët e komunës. Takime të posaçme të karakterit
të tillë mbahen në kohë të përshtatshme edhe me qytetarët të cilët jetojnë në diasporë.
Komuna e Prizrenit synon që përmes angazhimit të gjithanshëm të rrisë performancën e saj në
kuadër të shtimit të kuantitetit dhe kualitetit në komunikim me qytetarët e saj. Synim primar mbetet
përfshirja e sa më shumë qytetarëve nga të gjitha zonat, komunitetet dhe grupeve tjera të interesit
në proces procesin e hartimit të buxhetit. Vetëm përmes një procesi të tillë do të arrihet deri te një
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buxhet gjithëpërfshirës që i përgjigjet nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve të komunës.
Organizimi i takimeve të drejtpërdrejta të kryetarit të komunës me grupe të ndryshme të interesit
(biznese, OShC, media, komunitete, etj.) me qëllim të thellimit të komunikimit të ndërsjellë paraqet
synimin tjetër strategjik të komunës.
Komunikimi efektiv me qytetarët dhe grupet e interesit
Objektiva e komunikimit efektiv synon krijimin e mënyrave sa më efektive të komunikimit me të
gjitha palët e interesit, përfshirë organizatat e shoqërisë civile, mediat dhe bizneset. Kjo objektivë
synon të ndërtojë mekanizmat për komunikim të efektshëm me qytetarët, të sigurojë informacionin
kthyes nga qytetarët lidhur me hartimin e buxhetit, vendimet e komunës me rëndësi për qytetarët,
dhe të sigurojë marrjen e opinionit publik para marrjes së vendimeve të ndryshme që ndikojnë në
jetën e tyre. Gjithashtu objektiva synon përmirësimin e komunikimit me institucionet publike dhe
shërbyese rajonale dhe të tjera, ashtu që qytetari jo vetëm të informohet por edhe të ketë të drejtën
e komunikimit për shërbimet që ndikojnë në mirëqenien e tyre. Kapacitete të ngritura të komunës
për komunikim efektiv është një fushë tjetër që planifikohet, ku pritet që personeli i komunës të
fuqizojë kapacitetet gjatë ndërveprimit me qytetarët. Për të rritur kapacitetet e komunës në
komunikim, është planifikuar të merren edhe praktikat e mira nga vendet e rajonit, ashtu që të rritet
performanca e komunikimit edhe në komunën e Prizrenit.
Përmes përcaktimit të qartë me këtë dokument të kanaleve të komunikimit dhe grupeve të interesit
pritet të shmangen keqkuptimet dhe kontradiktat në publik dhe perceptimi se ekziston publiku i
jashtëm dhe i brendshëm. Praktika tregon se komunikimi dy kahesh arrin më shumë efekt dhe është
më i qartë sesa kur paraqitja në publik bëhet vetëm në një drejtim. Reagimi i publikut gjatë
komunikimit të drejtpërdrejtë është më frytdhënës se ajo jo e drejtpërdrejtë. Përmes komunikimit
efektiv të paraparë me këtë dokument pritet të shmangen paragjykimet për punën e qeverisjes
lokale si dhe të zvogëlohet apatia qytetare, duke u rritur kështu aktivizimi qytetar dhe të afirmohet
mendimi i qytetarit.
Komunikim efektiv me qytetarin është orientimi strategjik i komunës së Prizrenit dhe kjo reflekton
edhe në perceptimin e qytetarit për komunën. Me realizimin e këtij dokumenti strategjik krijohet
përshtypja te qytetari se puna e komunës është e përqendruar te nevojat e qytetarëve dhe qytetari
është në qendër të vëmendjes.
Pjesëmarrja qytetare
Ligji për Vetëqeverisje Lokale, në preambulën e tij flet për nevojën që vendimmarrja të jetë sa më
afër qytetarëve, promovon qeverisje të mirë dhe kushte për të gjithë qytetarët e komunës, e mbi
gjitha merr parasysh parimet e vetëqeverisjes lokale të bazuara në Kartën Evropiane të
vetëqeverisjes lokale dhe protokollet e saj.
Konsultimet me qytetarët para miratimit të akteve me rëndësi të përgjithshme nga ana e kuvendit të
komunës janë ligjore për komunën andaj paraqet një veprim pa të cilin nuk mund të paramendohet
pjesëmarrja e qytetarëve në aktivitetet e pushtetit lokale dhe në proceset e vendimmarrjes në
komunë. Ky segment i marrëdhënies së komunës me qytetarët mund të thuhet se është segmenti që
ka çaluar më së shumti në të kaluarën. Komuna e Prizrenit ka vështirësi në arritjen e vendosjes së një
komunikim të rregullt dhe të qëndrueshëm me qytetarët dhe grupe të interesit gjatë procesit të
hartimit dhe miratimit të akteve komunale me theks të veçantë të rregulloreve dhe të dokumenteve
tjera strategjike sikurse janë planet rregullative apo të ngjashme. Këto sfida në disa raste Komunës së
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Prizrenit i kanë sjellë vështirësi në komunikim me qytetarët dhe më tej edhe në zbatimin e
vendimeve të marra nga organet e komunës.
Komuna e Prizrenit është e vetëdijshme për këtë mangësi e cila shpesh është theksuar edhe në
raportet e ndryshme të vlerësimit të organizatave vendore dhe të huaja. Andaj, fokus i veçantë do t`i
jepet edhe komunikimit të drejtpërdrejtë me qytetarët në fazën e vendimmarrjes për vendime të
karakterit të përgjithshëm sikurse mund të jenë rregulloret komunale apo dokumentet tjera
strategjike. Një veprim i tillë do të mundësojë njoftimin e qytetarëve me politikat të cilat do ti
ndërmerr komuna dhe padyshim se do ta lehtësojë vetë zbatimin e atyre politikave më tej. Theks i
veçantë në këtë kontekst do t`i jepet konsultimit të grupeve të interesit gjatë shqyrtimit të
dokumenteve nga të cilat lindin obligime financiare për qytetarët e komunës sikurse janë rregullorja
për tatimin në pronë, rregullorja për taksat ashtu sikurse edhe konsultimit të qytetarëve mbi
dokumentet të cilat rregullojnë hapësirën e tyre të jetesës.
Ligjit për Vetëqeverisje Lokale i kushton një kapitull të tërë mekanizmave të pjesëmarrjes së
qytetarëve në vendimmarrje dhe demokracinë e drejtpërdrejtë. Në kuadër të këtyre mekanizmave
përfshihen.

Objektivat e Strategjisë
Informim cilësor i qytetarëve të komunës së Prizrenit
Me këtë objektivë është menduar të përmirësohet cilësia e informimit si përbrenda sektorëve të
komunës ashtu edhe me qytetarë, biznese dhe organizata të shoqërisë civile, gjegjësisht synohet
informimi i drejtë, i paanshëm dhe me kohë për të gjithë.
Kjo objektivë nënkupton që fillimisht të ngriten dhe fuqizohen kapacitetet e të gjithë personelit të
komunës përgjegjës për informim. Kjo është menduar të arrihet përmes trajnimeve të ndryshme dhe
duke përdorur teknologjinë dhe mënyrat më bashkëkohore të informimit. Gjithashtu kjo objektivë
synon që të krijohet mekanizmi i qëndrueshëm për marrjen e informacionit si përbrenda sektorëve të
komunës, ashtu edhe nga qytetarët, organizatat e shoqërisë civile dhe bizneset. Përmbushja e kësaj
objektive përmirëson dhe sistemin e informimit të sektorëve brenda komunës gjithnjë në shërbim të
rritjes së performancës të drejtorive dhe zyrave të ndryshme. Objektiva, ndër tjerash, synon të
përmbushë të drejtën themelore të njeriut për informim të drejtë dhe me kohë, ashtu që shërbimet
të jenë sa më cilësore për të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit.
Gjithashtu, diaspora ka të drejtën që të informohet me kohë për të gjitha zhvillimet që ndodhin në
komunën nga vijnë, sidomos kur ka të bëjë me shërbimet me interes të tyre.
Realizimi i kësaj objektive pritet të ndikojë në informimin e qytetarëve për veprimtarinë dhe vizionin
e komunës gjithnjë duke marrë parasysh interesin e qytetarit përmes krijimit të mekanizmave
ndërlidhëse me qytetarin. Dokumenti përveç që rregullon përçimin e informacionit për aktivitetet e
qeverisë lokale ajo në të njëjtën kohe përmes mekanizmave të parapara ofron mundësinë që
qytetarët të shfrytëzojnë shërbimet që ofron komuna, dhe mundëson që përfaqësuesit e qeverisë
lokale të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarin. Gjithashtu kjo objektivë synon që informimi
i qytetarit të mos jetë në funksion të promovimit të punës së komunës por të jetë si pjesë përbërëse
e qeverisjes. Disa nga veglat e propozuara janë: 1) Mjetet e Informimit si a) ueb faqja e komunës dhe
b) bilbordet, broshurat, posterat, fletushkat etj; 2) Rrjetet sociale si a) twitter, b) facebook dhe c)
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youtube; 3) Mediat e shkruara si a) gazeta, b) letra editoriale, c) kolumnet dhe ç) raportet; 4) mediat
elektronike si a) TV Lokale; b) TV Qendrore; 3) radiot.
Komunikimi efektiv me qytetarët dhe grupet e interesit
Objektiva e komunikimit efektiv synon krijimin e mënyrave sa më efektive të komunikimit me të
gjitha palët e interesit, përfshirë organizatat e shoqërisë civile, mediat dhe bizneset. Kjo objektivë
synon të ndërtojë mekanizmat për komunikim të efektshëm me qytetarët, të sigurojë informacionin
kthyes nga qytetarët lidhur me hartimin e buxhetit, vendimet e komunës me rëndësi për qytetarët,
dhe të sigurojë marrjen e opinionit publik para marrjes së vendimeve të ndryshme që ndikojnë në
jetën e tyre. Gjithashtu objektiva synon përmirësimin e komunikimit me institucionet publike dhe
shërbyese rajonale dhe të tjera, ashtu që qytetari jo vetëm të informohet por edhe të ketë të drejtën
e komunikimit për shërbimet që ndikojnë në mirëqenien e tyre. Kapacitete të ngritura të komunës
për komunikim efektiv është një fushë tjetër që planifikohet, ku pritet që personeli i komunës të
fuqizojë kapacitetet gjatë ndërveprimit me qytetarët. Për të rritur kapacitetet e komunës në
komunikim, është planifikuar të merren edhe praktikat e mira nga vendet e rajonit, ashtu që të rritet
performanca e komunikimit edhe në komunën e Prizrenit.
Përmes përcaktimit të qartë me këtë dokument të kanaleve të komunikimit dhe grupeve të interesit
pritet të shmangen keqkuptimet dhe kontradiktat në publik dhe perceptimi se ekziston publiku i
jashtëm dhe i brendshëm. Praktika tregon se komunikimi dy kahesh arrin më shumë efekt dhe është
më i qartë sesa kur paraqitja në publik bëhet vetëm në një drejtim. Reagimi i publikut gjatë
komunikimit të drejtpërdrejtë është më frytdhënës se ajo jo e drejtpërdrejtë. Përmes komunikimit
efektiv të paraparë me këtë dokument pritet të shmangen paragjykimet për punën e qeverisjes
lokale si dhe të zvogëlohet apatia qytetare, duke u rritur kështu aktivizimi qytetar dhe të afirmohet
mendimi i qytetarit.
Komunikim efektiv me qytetarin është orientimi strategjik i komunës së Prizrenit dhe kjo reflekton
edhe në perceptimin e qytetarit për komunën. Me realizimin e këtij dokumenti strategjik krijohet
përshtypja te qytetari se puna e komunës është e përqendruar te nevojat e qytetarëve dhe qytetari
është në qendër të vëmendjes. Disa nga mënyrat e propozuara janë: Kanalet e Komunikimit si 1) ueb
faqja e komunës; 2) rrjetet sociale; 3) buletinet informative; 4) letra për editorin; 5) artikujt,
kolumnet dhe raportet; 6) bilbordet, broshurat, posterat, fletëpalosjet etj; e) demonstrimet publike;
7) komunikatat për shtyp dhe konferencat për shtyp; 8) dokumentarët dhe filmat e shkurtër; 9)
ekspozitat dhe arti publik; 10) prezantimet ose prezenca në ngjarjet lokale, panairet, dhe tubimet
tjera publike
Mjedis i përshtatshëm për pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe transparencë
Kjo objektivë synon krijimin dhe kultivimin e kulturës pjesëmarrëse në aktivitetet e komunës që çojnë
drejt së mirës së përgjithshme, në rritje të mirëqenies dhe krijimit të kushteve optimale për një jetë
të dinjitetshme të qytetarit.
Për të përmbushur këtë objektivë komuna synon të mbështesë OShC-të dhe iniciativat qytetare që
synojnë rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve. Komuna përmes kësaj objektive ndër tjerash përpiqet të
promovojë mekanizmat dhe mundësitë tjera të pjesëmarrjes qytetare. Përfshirja e qytetarëve në
hartimin, përzgjedhjen dhe prioritizimin e projekteve kapitale është ndër synimet tjera të komunës,
me çka sigurohet qytetaria aktive kur janë në pyetje vendimet që ndikojnë në jetën e tyre. Bizneset
gjithashtu planifikohen të përfshihen në aktet rregullative komunale që prekin sektorin afarist, të
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cilët janë edhe bartës të të hyrave vetanake të komunës dhe të zhvillimit lokal ekonomik. Përmes
këtij dokumenti strategjik komuna synon që vendimet e marra paraprakisht të kalojnë nëpër një
analizë dhe diskutim shumë dimensionesh, gjegjësisht të përfshihen qytetarët dhe të gjitha grupet e
interesit, përfshirë organizatat e shoqërisë civile dhe komuniteti i biznesit. Kjo dhe kontribuon që të
përmirësohen shërbimet për qytetarin, ofrimi i hapësirës për veprim të OShC-ve, dhe përmirësimin e
mjedisit për biznes, që pritet të jetë një hap më tutje drejt zhvillimit të gjithëmbarshëm ekonomik.
Disa nga mënyra e propozuara janë: 1) Pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në
komunë, si a) tubimet publike; b) dëgjimet publike; c) referendumi; d) pjesëmarrja në komitete
konsultative; e) iniciativa qytetare; 2) Pjesëmarrja qytetare në aktivitetet e pushtetit lokal si a)
partneriteti me qytetarët; b) projektet te cilat financohen bashkërisht me qytetarët; dhe c) iniciativa
të përbashkëta.
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Organizatat e shoqërisë civile
Komuna e Prizrenit shquhet për organizim të mirëfilltë të grupeve të ndryshme të interesit, të
biznesit, të komuniteteve e të ngjashme. Mjaft aktive janë edhe organizatat e shoqërisë civile
posaçërisht ato që merren me demokratizim dhe kulturë duke mos i anashkaluar as ato rinore, të
grave, të personave me aftësi të kufizuara etj. Të gjitha këto mekanizma paraqesin një potencial të
madh të cilin Komuna e Prizrenit duhet dhe do ta shfrytëzojë me qëllim të thellimit të partneritetit
me qytetarët e saj.
Organizatat e shoqërisë civile në të njëjtën kohë përcjellin nga afër zhvillimet politike, ekonomike,
kulturore në komunë. Ato njëkohësisht publikojnë raportet dhe vlerësimet e tyre të
kohëpaskohshme mbi zhvillimet përkatëse në komunë. Këto raporte dhe publikime në vazhdimësi
kanë shërbyer si burim i informatës për udhëheqësit e komunës me qëllim të përmirësimit të
efikasistetit të tyre dhe të komunës në përgjithësi. Puna e këtyre organizatave në shumë raste ka
ndikuar në përmirësimin e kualitetit të punës së kryetarit, kuvendit apo edhe të drejtorive të
komunës dhe në rritjen e kualitetit të shërbimeve të cilat ofrohen nga Komuna e Prizrenit.
Komuna e Prizrenit ka raporte bashkëpunimi me pjesën më të madhe të këtyre organizatave dhe
mekanizmave të cilat marrin përkrahje të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nga komuna, ofrojnë
përkrahje në sektorë të ndryshëm në kompetencë të komunës apo edhe japin vlerësimet e tyre për
punën e organeve të ndryshme të komunës. Megjithatë, mungon një qasje e gjithanshme dhe e
strukturuar e Komunës së Prizrenit ndaj të gjitha këtyre organizatave. Në periudhën e ardhshme do
të tentohet institucionalizimi i bashkëpunimit të komunës me këto organizata dhe mekanizma të
shoqërisë me përmes themelimit të mekanizmave konsultativ. Qëllim i një veprimi të tillë do të jetë
rritja e nivelit të informimit të qytetarëve me aktivitetet e komunës, rritja e nivelit të komunikimit të
ndërsjellë të komunës me qytetarët dhe në instancë të fundit, rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në
aktivitetet dhe proceset e vendimmarrjes në komunë.

Format e përfshirjes së OShC-ve në procesin e rritjes së pjesëmarrjes qytetare në vendim marrje
dhe aktivitetet e qeverisjes lokale
Organizatat e shoqërisë civile të organizuara mirë dhe të përfshira në të gjitha proceset vendim
marrëse në nivel lokal, si dhe të përfshira në aktivitetet e pushtetit lokal mund të ndikojnë
drejtpërdrejtë në nxjerrjen e vendimeve lokale më të mira, në shpërndarjen efikase dhe
proporcionale të buxhetit komunal, në mënyrën e shpenzimit të parasë publike, në zbatimin më të
përgjegjshëm të legjislacionit komunal, dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarit në
përgjithësi.
Ky dokument strategjik do të mund tu shërbej organizatave të shoqërisë civile, të cilat zhvillojnë ose
zbatojnë projekte në fushën e përmirësimit të qeverisjes lokale, monitorimit të punës së saj,
transparencës dhe të llogaridhënies, si dhe edukimit qytetar për rritje të pjesëmarrjes qytetare dhe
të rritjes së angazhimit efektiv të tyre dhe grupeve të interesit në vendimmarrjen lokale në
përgjithësi, në vendime për prioritizimin e nevojave dhe projekte konkrete për qytetarin në veçanti.
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Buxheti
Kostoja e përgjithshme e planit komunal për informim, komunikim dhe pjesëmarrje, për periudhë tre
vjeçare, është vlerësuar në 101,300.00 Euro. Periudha e zbatimit përfshin pjesën e dytë të vitit 2015,
vitin 2016, vitin 2017 dhe gjysmën e parë të vitit 2018, kur dhe pritet të vazhdojë viteve në vijim.
Për vitin 2015 janë planifikuar €25,000.00, gjersa për vitin 2016 janë planifikuar €35,000.00. nevojat
për buxhetim për viti 2017 janë €26,700.00, gjersa për vitin 2018 janë planifikuar €14,600.00.
gjithashtu buxheti i planifikuar për realizimin e secilës objektivë është si vijon: për realizimin e
objektives së parë ‘Informim cilësor i qytetarëve të komunës së Prizrenit’ janë planifikuar gjithsej
€36,200.00; për realizimin e objektives së dytë ‘Komunikimi efektiv me qytetarët dhe grupet e
interesit’ janë planifikuar gjithsej €42,800.00; gjersa për realizimin e objektives së tretë ‘Krijimi i
mjedisit të përshtatshëm për pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe transparencë’ janë planifikuar
gjithsej €22,300.00.
Meqenëse aktivitetet e planifikuara në këtë dokument strategjik synojnë të përfshijnë organizatat e
shoqërisë civile dhe sektorin e biznesit, ekzistojnë mundësitë që një pjesë e kostos së këtij dokumenti
strategjik të reduktohet, varësisht prej programeve dhe projekteve që i realizojnë organizatat e
shoqërisë civile dhe bizneset. Gjithashtu, nuk përjashtohen mundësitë e përkrahjes nga agjencionet
zhvillimore / donatorët për të zbatuar masa të ndryshme të këtij dokumenti.

Tabela e buxhetit - Strategjia dhe plani i veprimit për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare

#

O1

O2

O3

Kostoja vjetore

Objektiva
Informim cilësor i
qytetarëve të komunës
së Prizrenit
Komunikimi efektiv me
qytetarët dhe grupet e
interesit
Mjedis i përshtatshëm
për pjesëmarrje aktive
të qytetarëve dhe
transparencë
Buxheti për vit

Gjithsej kostoja

Gjithsej
objektiva

2015

2016

2017

2018

€11,500.00

€13,700.00

€6,300.00

€4,700.00

€36,200.00

€10,000.00

€13,200.00

€13,200.00

€6,400.00

€42,800.00

€3,500.00

€8,100.00

€7,200.00

€3,500.00

€22,300.00

€25,000.00

€35,000.00

€26,700.00

€14,600.00
€101,300.00
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Struktura për zbatim
Struktura organizative e mekanizmit koordinues, monitorues dhe zbatues të ‘Strategjisë dhe Planit
Komunal të Veprimit për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje Qytetare’ në Komunën e Prizrenit

Koordinatori
për zbatimin
e Strategjisë
Trupi këshillëdhënës
për zbatimin e
Strategjisë

Sekretariati
1.__________
2.__________

Grupi për
çështje të
INFORMIMIT

Grupi për
çështje të
KOMUNIKIMIT

Grupi për
çështje të
PJESËMARRJES

Përgjegjësitë

Koordinatori: Koordinimi, bashkërendimi, monitorimi dhe raportimi mbi implementimin e strategjisë
dhe të PV për informim, komunikim dhe pjesëmarrje qytetare, si dhe kryeson takimet me grupet
punuese.
Sekretariati (Grupi Teknik i Punës për Planin e Veprimit): Grumbullon materialet e GP, sistemon,
analizon si dhe përcjellë vendimet eventuale të koordinatorit ndaj GP. Përgatitë material të
nevojshëm për Koordinatorin.
Grupi punues (Gp): Në këto GP janë përfaqësuesit e KK Prizren, mandatet e të cilëve janë të
koordinojnë zbatimin e PV, të monitorojnë dhe raportojnë mbi të arriturat.
Trupi këshillues: OShC-të vendore dhe mekanizmat ndërkombëtarë
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Plani i veprimit – Strategjia e Komunës së Prizrenit për Informim, Komunikim dhe Pjesëmarrje qytetare
Informim cilësor i qytetarëve të komunës së Prizrenit
Me këtë objektivë është menduar të përmirësohet cilësia e informimit si përbrenda sektorëve të komunës ashtu edhe me qytetarë, biznese dhe organizata
të shoqërisë civile, gjegjësisht synohet informimi i drejtë, i paanshëm dhe me kohë për të gjithë.
Kjo objektivë nënkupton që fillimisht të ngriten dhe fuqizohen kapacitetet e të gjithë personelit të komunës përgjegjës për informim. Kjo është menduar të
arrihet përmes trajnimeve të ndryshme dhe duke përdorur teknologjinë dhe mënyrat më bashkëkohore të informimit. Gjithashtu kjo objektivë synon që të
krijohet mekanizmi i qëndrueshëm për marrjen e informacionit si përbrenda sektorëve të komunës, ashtu edhe nga qytetarët, organizatat e shoqërisë civile
dhe bizneset. Përmbushja e kësaj objektive përmirëson dhe sistemin e informimit të sektorëve brenda komunës gjithnjë në shërbim të rritjes së
performancës të drejtorive dhe zyrave të ndryshme. Objektiva, ndër tjerash, synon të përmbushë të drejtën themelore të njeriut për informim të drejtë dhe
me kohë, ashtu që shërbimet të jenë sa më cilësore për të gjithë qytetarët e komunës së Prizrenit.
Gjithashtu, diaspora ka të drejtën që të informohet me kohë për të gjitha zhvillimet që ndodhin në komunën nga vijnë, sidomos kur ka të bëjë me shërbimet
me interes të tyre.
Realizimi i kësaj objektive pritet të ndikojë në informimin e qytetarëve për veprimtarinë dhe vizionin e komunës gjithnjë duke marrë parasysh interesin e
qytetarit përmes krijimit të mekanizmave ndërlidhëse me qytetarin. Dokumenti përveç që rregullon përçimin e informacionit për aktivitetet e qeverisë
lokale ajo në të njëjtën kohe përmes mekanizmave të parapara ofron mundësinë që qytetarët të shfrytëzojnë shërbimet që ofron komuna, dhe mundëson
që përfaqësuesit e qeverisë lokale të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarin. Gjithashtu kjo objektivë synon që informimi i qytetarit të mos jetë në
funksion të promovimit të punës së komunës por të jetë si pjesë përbërëse e qeverisjes.
Objektiva
Masat

Informim cilësor i qytetarëve të komunës së Prizrenit
Veprimet

Periudha e zbatimit

Institucioni
përgjegjës

2015
Kapacitete të
ngritura të
komunës për

Sigurimi i hapësirës së
mjaftueshme dhe të
përshtatshme për veprimtarinë

Ekzekutivi i
komunës

VI

Kostoja vjetore

Treguesit

2016 2017 2018

2015
Është ndarë
hapësira me
min. 60m2 për

2016

2017

2018

informim

Mekanizmi i
krijuar për
marrjen dhe
dhënien e
informacionit

e ZIP

ZIP

Pajisja me teknologji të
avancuar për informimi

ZIP

Organizimi i trajnimeve për
personel të administratës
komunale për informim
ndërmjet departamenteve dhe
të qytetarit

ZIP
OShC

Angazhimi i praktikantëve nga
IAL për të shtuar burimet
njerëzore në ZIP

ZIP
DA

Krijimi, adaptimi dhe vënia në
funksion e modulit softuerik
për informim brenda
departamenteve të komunës

ZIP

Drejtoritë komunale, asambleja
dhe komitetet e saj të ofrojnë
informacione për shërbimet
komunale tek Zyra për
Informim Publik

ZIP

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

Drejtoritë komunale të ofrojnë
informacione tek ZIP për
iniciativat, aktivitet për punimet
ndërtimore, zhvillimin
ekonomik, administratën,
ZIP
buxhetin dhe financat, arsimin,
shëndetësinë gjithashtu edhe
për aktivistet të përbashkëta
më organizatat joqeveritare etj.

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

III

IV

IXXII

III

IV

III

Numri i pajisjeve
të blera

IV

Të paktën dy
trajnime 4-ditore
në vit

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
praktikantëve të
angazhuar

II-VI

I-XII

I-VI

Softueri i
aplikuar

4500

1000

1000

4000

2000

2000

2500

600

300
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Informimi i
publikut për
shërbimet dhe
vendimet

Drejtoritë komunale ofrojnë
informata vazhdimësinë e
zbatimit të projekteve dhe
përmbylljeve të suksesshme të
tyre tek ZIP, në mënyrë që
qytetari të informohet për
sukseset e komunës.

ZIP

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

OShC dërgojnë rregullisht
informacionin mbi sukseset e
projekteve të veta dhe për
ngjarjet që i planifikojnë me
interes për publikun

ZIP

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

Freskimi i rregullt i ueb faqes
me informata për shërbimet
dhe vendimet

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Informacionet e
përditësuara

Formimi i mail-group (lista e
emailave) të mediave,
portaleve dhe organizatave dhe
shpërndarja e rregullt e
informacionit

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Sasia e
informacioneve
të dërguara

ZIP

VIIXII

I-VI

Numri i letrave
informative të
dërguara

I-VI

Të paktën një
emision në muaj
në TV lokale për
informim të
qytetarëve

Hartimi dhe shpërndarja e
letrës / qarkore informative

Organizohet informatori
televiziv komunal në bazë
mujore

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-XII

I-XII
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Organizohen paraqitje të
shkurtra sektorale
Dizajnimi i paneleve informuese
në qytet dhe fshatra për
shërbimet dhe vendimet e
komunës

ZIP

ZIP
DShP

Hartimi dhe shpërndarja e
fletëpalosjeve, broshurave dhe
materialeve të tjera informuese
për shërbime dhe vendime të
komunës sipas nevojës (për
ngjarje / shërbime të veçanta)

ZIP

Organizohen takime të rregullta
me qytetarë në hapësirën
komunale, në lagje, paralagje
dhe zonat rurale

ZIP

Hartimi dhe shpërndarja e
raportit gjashtë mujor për
aktivitetet e komunës

ZIP
Vullnetarët
nga ShC

Organizohen fushata të
përbashkëta informuese me
OShC-të për fusha të caktuara

ZIP

Informimi i qytetarëve për
qasje në dokumentet publike
përmes rrjeteve sociale, uebit,
mediave, fletëpalosjeve dhe
broshurave, si dhe njoftimi
statistikor për shfrytëzuesit e
këtij lloji shërbimi

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën një
paraqitje në
muaj

X-XI

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i paneleve
njoftuese të
vendosura

X-XII

VIIXII

VIIXII

VIIXII
ZIP
OShC

I-XII

I-XII

I-XII

I-XII

I, IX

I, IX

I-XII

I-XII

I-XII

I-XII

I-VI

I-VI

10000

500

500

300

200

600

600

300

250

500

500

250

250

500

500

250

Numri i
materialeve
ndërgjegjësuese
të shpërndara

Numri i
takimeve
Numri i
raporteve të
shpërndara

I

I-VI

I-VI

Numri i
fushatave
informuese
Numri i
kërkesave për
qasje në
dokumentet
publike
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Informimi i
diasporës për
shërbimet që
u ofron
komuna

Krijimi i modulit të veçantë
softuerik brenda ueb faqes
ekzistuese dhe në rrjetin social
për shërbimet që u ofrohen
diasporës dhe për vendimet e
komunës, si dhe promovimi i
modulit të tillë

ZIP

Organizohen seanca
informuese në kohën e sezonit
të diasporës për mundësitë e
shfrytëzimit të shërbimeve dhe
të zhvillimit lokal ekonomik

ZIP
Vullnetarët
nga ShC

X-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
vizitorëve
800

VIII,
XII

VIII,
XII

VIII,
XII

600

600

300

Numri i
seancave
informuese

Komunikim efektiv me qytetarët dhe grupet e interesit
Objektiva e komunikimit efektiv synon krijimin e mënyrave sa më efektive të komunikimit me të gjitha palët e interesit, përfshirë organizatat e shoqërisë
civile, mediat dhe bizneset. Kjo objektivë synon të ndërtojë mekanizmat për komunikim të efektshëm me qytetarët, të sigurojë informacionin kthyes nga
qytetarët lidhur me hartimin e buxhetit, vendimet e komunës me rëndësi për qytetarët, dhe të sigurojë marrjen e opinionit publik para marrjes së
vendimeve të ndryshme që ndikojnë në jetën e tyre. Gjithashtu objektiva synon përmirësimin e komunikimit me institucionet publike dhe shërbyese
rajonale dhe të tjera, ashtu që qytetari jo vetëm të informohet por edhe të ketë të drejtën e komunikimit për shërbimet që ndikojnë në mirëqenien e tyre.
Kapacitete të ngritura të komunës për komunikim efektiv është një fushë tjetër që planifikohet, ku pritet që personeli i komunës të fuqizojë kapacitetet
gjatë ndërveprimit me qytetarët. Për të rritur kapacitetet e komunës në komunikim, është planifikuar të merren edhe praktikat e mira nga vendet e rajonit,
ashtu që të rritet performanca e komunikimit edhe në komunën e Prizrenit.
Përmes përcaktimit të qartë me këtë dokument të kanaleve të komunikimit dhe grupeve të interesit pritet të shmangen keqkuptimet dhe kontradiktat në
publik dhe perceptimi se ekziston publiku i jashtëm dhe i brendshëm. Praktika tregon se komunikimi dy kahesh arrin më shumë efekt dhe është më i qartë
sesa kur paraqitja në publik bëhet vetëm në një drejtim. Reagimi i publikut gjatë komunikimit të drejtpërdrejtë është më frytdhënës se ajo jo e
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drejtpërdrejtë. Përmes komunikimit efektiv të paraparë me këtë dokument pritet të shmangen paragjykimet për punën e qeverisjes lokale si dhe të
zvogëlohet apatia qytetare, duke u rritur kështu aktivizimi qytetar dhe të afirmohet mendimi i qytetarit.
Komunikim efektiv me qytetarin është orientimi strategjik i komunës së Prizrenit dhe kjo reflekton edhe në perceptimin e qytetarit për komunën. Me
realizimin e këtij dokumenti strategjik krijohet përshtypja te qytetari se puna e komunës është e përqendruar te nevojat e qytetarëve dhe qytetari është në
qendër të vëmendjes.
Objektiva
Masat

Komunikim efektiv me qytetarët dhe grupet e interesit
Veprimet

Institucioni
përgjegjës

Periudha e zbatimit
2015

Ekzistojnë
mekanizmat
për
komunikim të
efektshëm
me qytetarët

Organizimi i takimeve të
rregullta mujore me
qytetarë, biznese dhe OShC
Vendosja e librit të
përshtypjeve, ankesave,
vërejtjeve dhe sugjerimeve
të qytetarëve për shërbimet
e ofruara
Përdorimi i rrjeteve sociale
për komunikim me
qytetarët

2016 2017 2018

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i takimeve

ZIP
DA

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
komenteve

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i vizitorëve

I-VI

Numri i
përdoruesve
aktivë

Zhvillimi dhe vënia në
funksion e një moduli në
ueb për ndërveprim

ZIP
DA

Fushata të përbashkëta
informuese dhe të
komunikimit me organizatat
joqeveritare

ZIP
OShC

X-XII

IXXII

I-XII

I-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Kostoja vjetore

Treguesit
2015

2016

2017

2018

800

600

600

300

2500

5000

5000

2000

Numri i fushatave
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Organizimi i emisioneve në
radio dhe televizione lokale
Vendosja e kutive të
ankesave dhe
rekomandimeve në secilën
drejtori komunale dhe në
hapësirën brenda dhe
jashtë komunës

Sigurimi i
përfshirjes së
opinionit
publik para
marrjes së
vendimeve të
ndryshme

Përmirësimi i
komunikimit
me
institucionet

ZIP

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 6
emisione në vit

ZIP
DA

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
komenteve
200

Organizohen konsulta me
biznese, OshC dhe grupe të
ndryshme të interesit për
bashkëpunimin e komunës,
në vendbanimet rurale dhe
urbane para aprovimit të
politikave komunale

ZIP
Ekzekutivi
Kuvendi

IXXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i debateve

Marrja e perceptimit të
publikut për shërbimet apo
projektet komunale

ZIP

IX

IV

IV

IV

Numri i anketave

Organizohen debate me
grupe të ndryshme të
interesit para aprovimit të
akteve administrative ose
projekteve komunale

ZIP
Drejtoritë
komunale

IX

IV

IV

IV

Numri i debateve

Takime të rregullta me
qytetarë

Ekzekutivi
Këshilltarë
kuvendi
ZIP

IX

IV

IV

IV

Numri i takimeve

Takime të rregullta me
kompanitë regjionale

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i takimeve

Takime të rregullta me
organet e sigurisë dhe

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i takimeve

100

100

100
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publike /
shërbyese

emergjencave
Publikimi i informacionit të
rëndësishëm për publikun

Kapacitete të
ngritura të
komunës për
komunikim
efektiv

Zbatohen
praktikat e
mira nga
vendet e
rajonit

Pajisja me teknologji
komunikimi të avancuar
Organizimi i trajnimeve për
personel të administratës
komunale për komunikim
efektiv ndërmjet
departamenteve, me
media, dhe me qytetarë

ZIP

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

ZIP

X

IV

IV

IV

Pajisjet e blera

ZIP
OShC

IX

V

V

V

Të paktën dy
trajnime 4-ditore
në vit

Ofrohet mundësia e marrjes
së informacionit përmes
sms-ve

ZIP
Kompanitë
sponsoruese të
telekomunikimit

Ofrohet përfshirja e UPZFShK në zhvillim të
softuerëve adekuatë

ZIP
Ekzekutivi i
komunës
UPZ

Vizita studimore në rajon
për shkëmbim të përvojave
të mira

ZIP

Raportimet, prezantimet
dhe publikimet e ideve të
sjella nga vendet e rajonit
para sektorit gjegjës

ZIP

4500

500

500

500

2000

4000

4000

2000

3000

3000

1500

III-VI

III-V

III-V

X-XII

I-VI

Studentët
zhvillojnë softuerë
komunikues në
shërbim të ZIP

III-V

III-V

Numri i vizitave

III-V

Numri i
punëtorive
prezantueseNumri
i punëtorive
prezantuese
Numri i risive të

III-V

31

zbatuara
Vendosja dhe mirëmbajtja e
kontakteve me zyrat tjera të
informimit që kanë modele
të suksesshme të
komunikimit me publikun

ZIP
OShC

VIIXII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
kontakteve

Mjedis i përshtatshëm për pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe transparencë
Kjo objektivë synon krijimin dhe kultivimin e kulturës pjesëmarrëse në aktivitetet e komunës që çojnë drejt së mirës së përgjithshme, në rritje të mirëqenies
dhe krijimit të kushteve optimale për një jetë të dinjitetshme të qytetarit.
Për të përmbushur këtë objektivë komuna synon të mbështesë OShC-të dhe iniciativave qytetare që synojnë rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve. Komuna
përmes kësaj objektive ndër tjerash përpiqet të promovojë mekanizmat dhe mundësitë tjera të pjesëmarrjes qytetare. Përfshirja e qytetarëve në hartimin,
përzgjedhjen dhe prioritizimin e projekteve kapitale është ndër synimet tjera të komunës, me çka sigurohet qytetaria aktive kur janë në pyetje vendimet që
ndikojnë në jetën e tyre. Bizneset gjithashtu planifikohen të përfshihen në aktet rregullative komunale që prekin sektorin afarist, të cilët janë edhe bartës të
të hyrave vetanake të komunës dhe të zhvillimit lokal ekonomik. Përmes këtij dokumenti strategjik komuna synon që vendimet e marra paraprakisht të
kalojnë nëpër një analizë dhe diskutim shumë dimensionesh, gjegjësisht të përfshihen qytetarët dhe të gjitha grupet e interesit, përfshirë organizatat e
shoqërisë civile dhe komuniteti i biznesit. Kjo dhe kontribuon që të përmirësohen shërbimet për qytetarin, ofrimi i hapësirës për veprim të OShC-ve, dhe
përmirësimin e mjedisit për biznes, që pritet të jetë një hap më tutje drejt zhvillimit të gjithëmbarshëm ekonomik.
Objektiva
Masat
Mbështetja e
OShC-ve dhe
iniciativave
qytetare

Mjedis i përshtatshëm për pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe transparencë
Veprimet
Përkrahen aktivitetet e
projekteve të OShC-ve që
kanë synim rritjen e
pjesëmarrjes së qytetarëve

Institucioni
përgjegjës

Bordi i
Drejtorëve

Periudha e zbatimit
2015

2016 2017 2018

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Kostoja vjetore

Treguesit
2015
Të paktën 6
aktivitete në vit
të përkrahura

2016

2017

2018

€1,500.00 €3,000.00 €3,000.00 €1,500.00
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në aktivitetet komunale
Përkrahen nismat që shtojnë
pjesëmarrjen qytetare

Promovimi i
mekanizmave
dhe i
mundësive të
tjera për
pjesëmarrje
qytetare

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 10
nisma në vit
Numri i
materialeve të
shpërndara
ndërgjegjësuese
të sponsoruara

Hartimi dhe shpërndarja e
doracakut dhe materialeve
ndërgjegjësuese për
pjesëmarrje të qytetarëve

ZIP
OShC /
Donatorët

IX-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Organizohen vizita në terren
për njoftim të publikut për
mënyrat e pjesëmarrjes

ZiP

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 12
vizita në terren

Organizohen takime të
rregullta me liderë të
komunitetit dhe prijës fetarë

ZiP

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 12
vizita në terren

Hartimi dhe shpërndarja e
doracakut dhe materialeve
ndërgjegjësuese për
pjesëmarrje të qytetarëve

ZiP
OShC

IX-XII

III-V

III-V

III-V

Të paktën 2 lloje
të broshurave
në vit
Numri i
doracakëve të
shpërndarë

Organizohen takime
informative në hapësirat e
komunës për të drejtën dhe
mënyrat e pjesëmarrjes

ZiP

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 4
takime në vit

Postohen njoftimet për
pjesëmarrje në panelet e ridizajnuara në qytet dhe
fshatra

ZiP
DShP

VII-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
njoftimeve

€1,000.00 €2,000.00 €2,000.00 €1,000.00

€200.00

€1,500.00

€600.00

€200.00
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Përfshirja e
qytetarëve në
hartimin,
përzgjedhjen
dhe
prioritizimin e
projekteve
kapitale

Përfshihen
bizneset në
aktet
rregullative
komunale që
prekin
sektorin e
biznesit

Përfshihen
organizatat e
shoqërisë
civile në

Organizohen “Ditët e
hapura” të komunës

ZiP

V

V

V

Numri i
vizitorëve

Organizohen takime me
qytetarë për prioritizimin e
projekteve kapitale dhe për
vendime komunale

EkzekutiviZiP

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
takimeve

Krijohen modulet në ueb dhe
ZiP
rrjete sociale për prioritizimin
OShC
e projekteve komunale

X-XII

I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
vizitorëve

€600.00 €1,200.00 €1,200.00

€600.00

Sigurimi i pjesëmarrjes së
grupeve profesionale në
hartimin e politikave
sektorale të komunës

ZiP
Drejtoritë
komunale

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
takimeve

€200.00

€200.00

Organizohen takime të
rregullta me bizneset dhe
asociacionet për të
përmirësuar mjedisin afarist

ZiP
DTZhE

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Të paktën 4
takime në vit

Organizohen punëtori me
bizneset dhe asociacionet e
bizneseve për shqyrtimin e
buxhetit komunal

ZiP
DBF

III-V

III-V

III-V

Numri i
punëtorive

Përkrahen rekomandimet e
bizneseve që synojnë zhvillim
lokal ekonomik

ZiP
Ekzekutivi
Kuvendi

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
rekomandimeve

Organizohen konsulta dhe
punëtori me OShC dhe
asociacionet në hartimin e
politikave publike komunale

ZiP

VII-XII

I-XII

IX

I-XII

I-VI

€400.00

€400.00

Numri i
konsultave dhe i
punëtorive
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aktivitetet
komunale

Përkrahen rekomandimet e
OShC në çështjet me interes
të përgjithshëm
Organizohen konsulta me
OShC për përcaktimin e
prioriteteve për projektet e
komunës
Përkrahen partneritetet me
OShC në fusha të ndryshme
që rrisin aktivizmin qytetar
dhe pjesëmarrjen qytetare
Organizohen konsulta dhe
punëtori me OShC për
shqyrtimin e buxhetit
komunal
Organizohen konsulta dhe
punëtori me OShC për
shqyrtimin e KASh dhe
buxhetit komunal
Drejtoritë komunale ftojnë
OShC në procesin e hartimit
të projekteve komunale.

ZiP
Ekzekutivi
Kuvendi

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
rekomandimeve
të përkrahura

ZIP

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
konsultave me
OShC

ZIP
Ekzekutivi i
komunës

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

Numri i
partneriteteve
me OShC

Zip
DBF

III-IX

III-IX

III-VI

Numri i
konsultave dhe i
punëtorive

ZIP
DEF

III-IX

III-IX

III-VI

VII-XII I-XII

I-XII

I-VI

ZIP
Drejtoritë
komunale

Numri i
punëtorive
planifikuese
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