
KTHIMI I SHESHIT TË 
QYTETIT NË NJË ZONË 
INTELIGJENTE

OFRIMI I HAPËSIRËS DHE  
MBËSHTETJES PËR  
PRINDËRIT E FËMIJËVE  
ME AFTËSI TË KUFIZUARA

PËRMIRËSIMI I PËRVOJËS ARSIMORE  
TË NXËNËSVE TË SHKOLLËS  
PËRMES OFRIMIT TË PAJISJEVE  
DIDAKTIKE DHE SPORTIVE  

Komuna e Suharekës

ÇËSHTJET E BANORËVE QË 
DUHET TË ADRESOHEN 
BASHKËRISHT
NGA QYTETARËT DHE 
ZYRTARËT E SUHAREKËS 

ÇËSHTJA I

ÇËSHTJA 3

ÇËSHTJA 2

Identifikimi i zonave të përshtatshme

Përcaktimi i gjendjes së pajisjeve 
ekzistuese në shkollë.
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Komuna dhe 
Handikosi 
zotohen të ndajnë 
një hapësirë ku 
mund të ofrohet 
ndihmë për 

Adresimi 
i  çështjeve 
kryesore me 
të cilat për-
ballen palët 
e interesit. 

Identifikimi 
i  ofruesve të 
shërbimeve 
që mund të 
adresojnë nevojat 
dhe që kanë 
vullnet të punojnë 
me prindërit. 

Takime mes 
Komunës 
dhe palëve 
të interesit 
në lidhje me 
mbarëvajtjen 
e projektit.

Dizajnimi i modelit te zonave te mençura.

Listimi i nevojave për pajisje të reja 
muzikore dhe sportive.
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Drejtoria e Urbanizmit do të informojë qytetarët 
në baza të rregullta 3 mujore.

Dorëzimi i pajisjeve në shkollë dhe 
klubin e volejbollit.
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Ndërtimi i zonave të mençura, dhe monitorimi i 
projektit nga qytetarët dhe komuna.

Qytetarët dhe Komuna zotohen për kontrollim dhe 
raportim për gjendjen e pajisjeve në vazhdimësi.
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QËLLIMI: Objektivi i këtij intervenimi është që 
pjesëtarët e komunitetit dhe zyrtarët komunal të 
themelojnë deri në dy “Zona inteligjente” në sheshin e 
qytetit ku ofrohen falas Wi-Fi dhe stacione për mbushjen 
e telefonave të mençur dhe skuterëve elektrikë për 
qytetarët.

QËLLIMI: Komuniteti i prindërve, mësimdhënësit 
dhe të rinjtë të punojnë me Komunën për të siguruar 
prokurimin e pajisjeve moderne didaktike dhe 
sportive. Si rezultat, kjo nismë synon të përmirësojë 
cilësinë e shërbimeve arsimore në shkollën 
“Shkendija” si dhe në Klubin e Volejbollit “Gjinoci” 
duke ofruar pajisje më tërheqëse për nxënësit. Si 
rezultat, nxënësit do të ndihen më të përfshirë në 
mirëmbajtjen e pajisjes si dhe në lëndën mësimore që 
mësohet me mjetet e reja didaktike.  

QËLLIMI: Institucionet komunale, Handikos dhe prindërit 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara të sigurojnë ofrimin e një 
hapësire, të mbajnë trajnime dhe të promovojnë aktivitete të 
vetëdijesimit brenda objekteve të Handikos-it. 

AGJENDA E KONTRATËS 
SOCIALE PËR 
SUHAREKËN 

#Bëhupjesëeagjendës

kk.rks-gov.net/suhareke/

BËHU PJESË E 
AGJENDËS 



 HYRJE
ZOTIMI PËR 
PËRMIRËSIMIN E 
PRAKTIKAVE TË 
PJESËMARRJES

Objektivat e kësaj 
Agjende janë: 

Komuna e Suharekës dhe qytetarët e saj 
zotohen të zbatojnë Agjendën e Kontratës 
Sociale të dakorduar nga përfaqësuesit e të 
dyja palëve për të përmirësuar komunikimin 
dhe bashkëpunimin ndërmjet qytetarëve dhe 
administratës komunale. 

Këshillat Lokalë zotohen të dëgjojnë, mbledhin 
dhe listojnë prioritetet  dhe nevojat e 
komunitetit, dhe t’i prezantojnë ato te Komuna 
në baza tremujore.

Krijimi i kanaleve të komunikimit në Viber/
WhatsApp mes qytetarëve dhe kryetarëve të 
Këshillave Lokalë. 

Institucionet komunale zotohen të përpilojnë një 
raport të kërkesave nga Këshillat Lokalë dhe të 
tregojnë statusin e tyre sa i përket përfshirjes ose 
jo të tyre në buxhet.

Fuqizimi i Këshillave Lokalë 

     Dëgjimet publike gjithëpërfshirëse

të mbështetë bashkëpunimin e hapur, 
të sinqertë dhe domethënës ndërmjet 
zyrtarëve komunal dhe qytetarëve për 
të zgjidhur çështjet e banorëve;

të ndihmojë qytetarët dhe zyrtarët 
komunal që të kuptojnë më mirë 
përgjegjësitë dhe kontributet e njëri-
tjetrit;

të inkurajojë respektin për diversitetin 
e përvojave dhe opinioneve në mesin e 
qytetarëve dhe zyrtarëve publikë; dhe
të ndërtojë besimin midis qytetarëve 
dhe administratave komunale.

Social Contract Activity  

Aktiviteti Kontrata Sociale   
 
Projekat društvenog ugovora

Ky proces është përkrahur nga:   

Informimi me kohë i qytetarëve në lidhje me 
dëgjimet buxhetore, si dhe paraqitja e draft 
buxhetit në një ekran të madh në sheshin 
kryesor të qytetit.

Themelimi i “Fondit për adresimin e 
çështjeve të qytetarëve” dhe zhvillimi i një 
uebfaqeje miqësore për qytetarët që lidhet 
me faqen zyrtare të komunës.

Alokimi i një linje buxhetore për Fondin për 
Kornizën Afatmesme  Buxhetore 2023.

Mbajtja e katër takimeve joformale me 
Kryetarin e Komunës.

Rritja e informimit publik dhe 
promovimi i komunikimit përfshirës 

Përfaqësuesit komunal të komunikojnë në një 
mënyrë që është lehtë e kuptueshme nga të 
gjithë qytetarët.

Promovimi i ngjarjeve komunale në media sociale 
nga ana e qytetarëve.

Përgjigjja e kërkesave të qytetarëve pavarësisht 
mjeteve përmes të cilave ato merren (p.sh. 
platformave online, emailit etj.).

Komuna zotohet të eksplorojë mundësitë për 
partneritet me sektorin privat për informim dhe 
komunikim me qytetarët. 


