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AGJENDA E KONTRATËS SOCIALE PËR KOMUNËN E 

SUHAREKËS 

HYRJE 

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.  

Objektivat e Agjendës janë:  

 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. 

ZOTIMI PËR PËRMIRËSIMIN E PRAKTIKAVE TË PJESËMARRJES 

Korniza ligjore e Kosovës ofron disa mekanizma për pjesëmarrjen publike. Nga një gamë e gjerë e 

procedurave dhe praktikave në dispozicion, grupet e qytetarëve dhe zyrtarët komunal pajtohen të 

fokusohen në mënyrat në vijim të përmirësimit të pjesëmarrjes publike në proceset e vendimmarrjes: 

Dëgjimet publike gjithëpërfshirëse 

o Disa javë para se të mbahet secili dëgjim buxhetor, Zyra për informim, në bashkëpunim me 

Drejtorinë për Ekonomi dhe Financa, zotohet ta paraqesë draft buxhetin në një ekran të madh 

në sheshin kryesor të qytetit, të shoqëruar me informacionet se si qytetarët mund të propozojnë 

ndryshime për propozimin e buxhetit. Komuna zotohet të informojë qytetarët për procesin e 

dëgjimit buxhetor dhe diskutime të tjera për caktimin e prioriteteve për të nxitur pjesëmarrjen 

dhe transparencën në alokimin e buxhetit. Grupet e qytetarëve dhe Organizatat Jo-qeveritare 

(OJQ-të) zotohen se do të shpërndajnë më tej këto informacione me rrjetet e tyre për të siguruar 

mbulim më të gjerë të qytetarëve. 

o Në 18 muajt e ardhshëm, Komuna zotohet të themelojë një “Fond për adresimin e çështjeve të 

qytetarëve” dhe të zhvillojë një uebfaqe miqësore për përdoruesin që do të lidhet me faqen 

zyrtare të internetit të komunës. Zhvillimi i uebfaqes dhe lidhja e saj me uebfaqen e komunës do 

të fillojë në janar 2023. Fondi do të bazohet në tre elemente: “Ne ju Pyetëm, Ju e Thatë, Ne e 

Bëmë. Komuna zotohet të përdorë uebfaqen gjatë procesit të dëgjimit buxhetor për të kërkuar 

që intervenimet e komunitetit të financohen dhe për të gjurmuar progresin e zbatimit të 

projekteve të komunitetit. Grupet e qytetarëve zotohen të marrin pjesë në këtë proces dhe të 

promovojnë uebfaqen e re brenda rrjeteve të tyre. Komuna do të promovojë Fondin dhe të gjitha 

mundësitë që ofron përmes dëgjimeve publike. Këshillat lokalë do të angazhojnë qytetarët që të 

propozojnë çështjet e banorëve që duhet të shqyrtohen dhe të zbatohen bashkërisht përmes 

Fondit.  

o Komuna zotohet të alokojë një linjë buxhetore për Fondin për Kornizën Afatmesme Buxhetore 

2023, duke mbajtur dëgjimet buxhetore në vitin 2023 dhe duke e funksionalizuar Fondin në vitin 

2024. Komuna, bashkë me përfaqësuesit e grupeve të qytetarëve (p.sh. rininë, të moshuarit, 

personat me aftësi të kufizuara, qytetarët e komuniteteve joshumicë), zotohet të organizojë 

diskutime në grupe të vogla për tema specifike me interes publik për të informuar dhe për të 

inkurajuar komunitetet e paangazhuara që të marrin pjesë në vendimmarrje komunale. Grupet e 

komunitetit, duke përfshirë OJQ-të, zotohen të promovojnë konsultimet publike dhe ngjarjet te 

qytetarët brenda rrjetit të tyre për të rritur pjesëmarrjen. 

o Kryetari i Komunës, në bashkëpunim me Zyrën për informim, zotohet të mbajë të paktën katër 

takime joformale (p.sh. ‘kafe me qytetarët’) për të vlerësuar se sa janë të kënaqur ata në përgjithësi 

me këtë metodë të angazhimit. Këto ngjarje duhet të dizajnohen për t’u lejuar qytetarëve të 

shprehin nevojat dhe shqetësimet e tyre, e jo që Komuna të prezantojë arritjet e saj.  
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Fuqizimi i Këshillave Lokal 

o Këshillat lokalë zotohen të dëgjojnë, mbledhin dhe listojnë prioritetet dhe nevojat e komunitetit 

dhe t’i prezantojnë ato te Komuna në baza tremujore. 

o Kryetarët e Këshillave Lokalë dhe qytetarët zotohen të krijojnë kanale komunikimi në 

Viber/ËhatsApp dhe grupe për ndarjen e informacioneve për të angazhuar një grup më të gjerë 

të qytetarëve në lokalitetin e tyre. Këshillat Lokalë zotohen të ndihmojnë Komunën të promovojë 

dhe të organizojë dëgjime buxhetore me qëllim të mbledhjes së çështjeve prioritare nga 

komunitetet e tyre, sidomos të atyre që kanë të bëjnë me gratë dhe rininë. Autoritetet komunale 

zotohen të konsultohen me Këshillat Lokalë për të gjitha prioritetet e qytetarëve, sidomos para 

përgatitjes së kornizës afatmesme buxhetore dhe buxhetit për vitin vijues. Qytetarët zotohen të 

takohen me Këshillat Lokalë për të përpiluar një listë të kërkesave para dëgjimeve buxhetore 

komunale dhe përfaqësuesi i Këshillit Lokal do të informojë qytetarët nëse kërkesa e tyre mund 

të adresohet brenda vitit buxhetor aktual.  

o Institucionet komunale zotohen të përpilojnë një raport të kërkesave nga Këshillat Lokalë dhe të 

tregojnë statusin e atyre kërkesave sa i përket përfshirjes ose jo të tyre në buxhet ose veprimet 

e marra. Autoritetet komunale zotohen të publikojnë raportin një muaj pas përfundimit të 

procesit të buxhetit para se t’a prezantojnë buxhetin para kryetarëve të Këshillave Lokalë. 

Kryetarët e këshillave komunal dhe anëtarët e këshillit zotohen të jenë të pranishëm në takimet 

e organizuara nga zyrtarët komunal për të diskutuar prioritetet e komunitetit. Përfaqësuesit e 

Këshillave Lokalë zotohen të informojnë qytetarët për të gjitha kërkesat që Komuna do të 

përmbushë për të motivuar qytetarët që të marrin pjesë në proces edhe nëse kërkesa e tyre nuk 

mund të adresohet menjëherë.  

o Qytetarët dhe zyrtarët komunal zotohen të inkurajojnë kryetarët e Këshillave Lokalë për të ndarë 

mësimet e nxjerra dhe përvojat pozitive me kolegët e tyre nga fshatrat/lokalitetet e tjera.  

Rritja e informimit publik dhe përdorimi i mjeteve digjitale 

o Përfaqësuesit komunal zotohen të komunikojnë në mënyra që janë lehtë të kuptueshme nga të 

gjithë qytetarët. Për shembull, në ftesa, ata zotohen të përdorin fraza tërheqëse në vend se të 

përdorin tituj formal të ngjarjeve që konsiderohet të jenë më pak tërheqës për qytetarët. 

Përfaqësuesit komunal zotohen po ashtu të ofrojnë përkthime në të gjitha takimet siç kërkohet 

me ligj.  

o Qytetarët zotohen të mbështetin përpjekjet e Komunës duke promovuar të gjitha ngjarjet 

komunale në medie sociale dhe duke i ndarë ftesat për këto ngjarje me shokët e tyre, anëtarët e 

familjes dhe komunitetin e gjerë.  

o Komuna zotohet t’u përgjigjet zyrtarisht kërkesave të qytetarëve pavarësisht mjeteve përmes të 

cilave ato merren (p.sh. platformave online, emailit etj.). Grupet e qytetarëve zotohen të 

promovojnë platformën Ndreqe për raportimin e çështjeve në komunitetet e tyre.  

o Komuna zotohet të eksplorojë mundësitë për partneritet me sektorin privat (siç është Radio 

Vala) për të kontraktuar shërbime specifike, siç janë komunikimi dhe informimi. Grupet e 

komunitetit dhe OJQ-të zotohen të shpërndajnë materiale komunikimi brenda rrjeteve të tyre 

për të promovuar angazhim më të gjerë të qytetarëve. 
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ÇËSHTJET E BANORËVE QË DUHET TË ADRESOHEN BASHKËRISHT 

NGA QYTETARËT DHE ZYRTARËT KOMUNAL NË SUHAREKË 

Përfaqësuesit e komunitetit dhe zyrtarët publikë të Suharekës kanë identifikuar dhe kategorizuar 

bashkërisht listën vijuese të çështjeve të komunitetit. 

1. KTHIMI I SHESHIT TË QYTETIT NË NJË ZONË INTELIGJENTE 

Përshkrimi i problemit 

Sheshi i qytetit në Suharekë është zhvilluar përgjatë viteve në një zonë plot gjallëri që u shërben shumë 

qytetarëve dhe bizneseve për takime sociale dhe ngjarje të komunitetit. Meqë hapësira nuk është e 

shfrytëzuar sa duhet, qytetarët dhe zyrtarët komunal propozuan mënyra inovative të zhvillimit të saj 

duke prezantuar stacione për mbushjen e celularëve dhe skuterëve, Ëi-Fi falas dhe hapësira ku mund 

të afishohen informacione publike të rëndësishme. Aktualisht, nëse një qytetar dëshiron të qaset në 

një lidhje Ëi-Fi kur ulet në stola ose të mbushë telefonin celular, ai duhet të shkojë në një kafene afër 

për të përdorur shërbimet e internetit. Nëse një skuter inteligjent miqësor ndaj mjedisit mbetet pa 

bateri, vendi i vetëm për mbushje është në shtëpi. Në vend të kësaj, Komuna mund të zgjedhë të ofrojë 

falas këto shërbime për qytetarët në sheshin e qytetit. 

Objektivi 

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 Ëi-Fi dhe stacione për mbushjen e 

telefonave të mençur dhe skuterëve elektrikë për qytetarët. Për më shumë, Komuna dhe qytetarët do 

të eksplorojnë mundësinë e instalimit të ekraneve me dioda me rrezatim drite (LED) për afishimin e 

informacioneve publike me rëndësi, pikat më të njohura turistike dhe informacione të tjera të 

dobishme për banorët dhe vizitorët. 

Plani i veprimit për zgjidhjen e çështjes 

Përcaktimi i rrjedhës së veprimit  

1. Pjesëtarët e komunitetit do të identifikojnë zonat e përshtatshme për krijimin e Zonave Inteligjente 

të qasshme me lehtësi për prindërit me karroca dhe personat me aftësi të kufizuara. Komuna do 

të kryejë një studim fizibiliteti për të siguruar që hapësira përmbush kriteret teknike (ka furnizim 

me rrymë elektrike, kabllo interneti etj.). 

2. Qytetarët do të ofrojnë inputin e tyre për idetë e pamjes/dizajnit të Zonave Inteligjente. 

3. Bazuar në inputet e qytetarëve, Komuna do të finalizojë dizajnin e dy Zonave Inteligjente. 

4. Drejtoria e Urbanizmit, në bashkëpunim me Zyrën për Komunikim me Publikun, do të zhvillojë 

një plan komunikimi vjetor për promovimin e transformimit të sheshit dhe do të raportojë për 

zbatimin në baza tremujore. 

5. Komuna dhe qytetarët pjesëmarrës do të ndajnë propozimin e dizajnit final me një grup më të 

gjerë të qytetarëve (popullsinë e përgjithshme të Suharekës) për të marrë reagimin e tyre për 

propozimin. Qytetarët dhe zyrtarët komunal do të mbikëqyrin zbatimin e Zonave Inteligjente. Më 

pas, Komuna do të ofrojë një plan për mirëmbajtjen dhe financimin e vazhduar të Zonave 

Inteligjente.  

6. Ndërtimi i kabinave/krijimi i Zonave Inteligjente 

a. Grupet e komunitetit dhe përfaqësuesit e Komunës informojnë përdoruesit e mundshëm 

për disponueshmërinë e internetit falas dhe të stacioneve për mbushjen me rrymë falas 

për skuterë elektrikë dhe telefona celularë. Komuna merr përsipër mirëmbajtjen dhe 

kostot e funksionimit. 

b. Përfaqësuesit e komunës konsultohen me komunitetin e biznesit (ofruesit e internetit) për 

të parë nëse do të pajtoheshin për të mbuluar kostot e ofrimit të internetit falas. 

c. Grupet e banorëve dhe përfaqësuesit e Komunës monitorojnë përdorimin dhe adaptimet 

e mundshme në të ardhmen. 

d. Grupet e banorëve dhe qytetarët i raportojnë Komunës për nevojat e mirëmbajtjes, 

ndërprerjet eventuale të energjisë elektrike dhe rekomandimet shtesë.  

Palët e interesit 

Komuniteti i gjerë, të rinjtë, këshillat e të rinjve dhe grupet mjedisore. 
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Praktikat që do të aplikohen për zgjidhjen e kësaj çështjeje 

 Rritja e informimit publik dhe përdorimi i mjeteve digjitale  

o Drejtoria e Urbanizmit do t’i kushtojë vëmendje të veçantë mënyrës se si ia komunikon 

nismën komunitetit të gjerë për të marrë inpute shtesë nga publiku për nevojat e tyre 

digjitale dhe vendndodhjet e zonave të Ëi-Fi. Në ndërkohë, zyrtarët komunal dhe aktivistët 

e komunitetit do të punojnë së bashku për të përgatitur mesazhet të cilat synohet të 

tërheqin publikun për të ofruar kontributin e tyre për këtë nismë.  

o Drejtoria e Urbanizmit, në bashkëpunim me Zyrën për Komunikim me Publikun, do të 

zhvillojë një plan komunikimi për promovimin e transformimit të sheshit dhe do të 

raportojë për zbatimin e tij.  

 Dëgjimet publike gjithëpërfshirëse. Drejtoria e Urbanizmit do të organizojë një dëgjim publik 

përfshirës për të marrë idetë e qytetarëve për këtë nismë. Drejtoria do të zhvillojë paraqitje 

pamore (p.sh., një hartë pamore të sheshit që ilustron vendndodhjen dhe tiparet e Zonës 

Inteligjente) për të marrë pëlqimin e qytetarëve për idenë e propozuar.  

  

2. OFRIMI I HAPËSIRËS DHE MBËSHTETJES PËR PRINDËRIT E FËMIJËVE ME 

AFTËSI TË KUFIZUARA 

Përshkrimi i problemit 

Në Kosovë, të qenit prind i fëmijëve me aftësi të kufizuara lidhet me stigmatizim. Ky perceptim po 

ndryshon, por nevojitet ende shumë punë për t’u bërë. Pjesëtarët e komunitetit dhe zyrtarët komunal 

identifikuan nevojën që prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara të mblidhen, të ofrohen trajnime, 

organizohen aktivitete të përbashkëta, të promovohet vetëdijesimi për çështjet me të cilat përballen 

prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe të arrihet sensibilizimi i publikut për këto çështje. 

Komuna e Suharekës ka një Qendër të Handikos-it, ku do të mund të ofrohej ndihma për këtë grup 

të prindërve.  

Objektivi 

Objektivi i këtij intervenimi është që 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. 

Plani i veprimit për zgjidhjen e çështjes  

Përcaktimi i rrjedhës së veprimit 

1. Komuna dhe Handikosi zotohen të ndajnë një hapësirë ku mund të ofrohet ndihmë për prindërit 

dhe fëmijët e tyre.  

2. Komuniteti i prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara zotohet të marrë pjesë në mënyrë aktive 

në identifikimin e ndihmës së nevojshme.  

3. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Handikos dhe prindërit e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara zotohen të marrin pjesë në një diskutim të lehtësuar për të adresuar çështjet kryesore 

me të cilat përballen familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara. 

4. Komuna, Handikosi, organizatat e tjera lokale dhe prindërit do të identifikojnë nevojat e prindërve 

para se të përcaktohen hapat vijues bazuar në ato nevoja. Komuna më pas do ta informojë 

komunitetin për hapat vijues. Komuniteti do të identifikojë ofruesit e shërbimeve që mund të 

adresojnë nevojat dhe që kanë vullnet të punojnë me prindërit. 

5. Komuna dhe organizatat që punojnë me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara zotohen të 

takohen dy herë në vit për të analizuar dhe për të identifikuar nevojat e tyre, duke përfshirë 

Handikosin, prindërit e fëmijëve të prekur nga çrregullimi i spektrit të autizmit dhe shoqatën që 

përfaqëson personat me dëmtime shikimi dhe dëgjimi. 

6. Organizata e specializuar do të zhvillojë një program ndihme dhe do të nisë zbatimin e tij. 

7. Pjesëtarët e komunitetit do të zhvillojnë dhe organizojnë fushata vetëdijesuese për të edukuar 

publikun për fëmijët me aftësi të kufizuara.  

8. Qendra e Biznesit në Suharekë do të zotohet të mbështetë komunitetin me fushatën e 

vetëdijesimit. 
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9. Komuniteti, duke përfshirë shoqatat e sipërpërmendura, dhe Komuna (Drejtoria për Shëndetësi 

dhe Mirëqenie Sociale) do të vlerësojnë rregullisht performancën e programit të ndihmës dhe do 

ta përshtatin atë sipas nevojës në baza tremujore. 

Palët e interesit 

Familjet/personat që kujdesen për fëmijët me aftësi të kufizuara, Handikosi, OJQ-të e specializuara për 

të ndihmuar prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara, Qendra e Biznesit në Suharekë dhe Drejtoria 

për Shëndetësi. 

Praktikat që do të aplikohen për zgjidhjen e çështjes 

 Rritja e informimit publik dhe përdorimi i mjeteve digjitale. Përfaqësuesit e grupeve 

të qytetarëve dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale do të fillojnë këtë nismë, 

do të identifikojnë mesazhet e duhura dhe do të zhvillojnë një fushatë informuese për të 

angazhuar prindërit e tjerë të fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë. 

 Dëgjimet publike gjithëpërfshirëse. Drejtoria, bashkë me përfaqësuesit e grupeve të 

qytetarëve/palët e interesit, zotohen të organizojnë diskutime me grupe të vogla për krijimin 

e programit të ndihmës. Për më shumë, Drejtoria dhe grupi i prindërve të fëmijëve me aftësi 

të kufizuara do të organizojnë një takim për të rishikuar dhe për të përshtatur planin e 

paraqitjes dhe listën e shërbimeve të ofruara para finalizimit dhe prokurimit. 

 Fuqizim i këshillave lokal. Kryetarët e Këshillave Lokalë do të angazhohen në një vlerësim 

të nevojave dhe bashkërisht me prindërit do të prioritetizojnë nevojat dhe kërkesat e 

prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Secili kryetar i Këshillit Lokal do t’i dorëzojë 

kërkesat e prioritetizuara te Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për shqyrtim nga 

ta. 
 

3. PËRMIRËSIMI I PËRVOJËS ARSIMORE TË NXËNXËSVE TË SHKOLLËS PËRMES 

OFRIMIT TË PAJISJEVE DIDAKTIKE DHE SPORTIVE  

Përshkrimi i problemit  

Nxënësit në shkollat publike nuk e konsiderojnë kurrikulën aktuale tërheqëse, sepse ajo bazohet në 

mësimdhënien klasike dhe më pak në aplikimin praktik. Shkollat nuk kanë pajisje moderne që të mund 

t’u ofrojnë fëmijëve cilësi më të mirë të arsimit. Shumica e shkollave në Suharekë kanë mungesë të 

pajisjeve didaktike dhe instrumenteve muzikore. E tillë është edhe shkolla “Shkendija” në Suharekë. Si 

rrjedhim, shkolla “Shkendija” do të përfitonte nga furnizimi me pajisje shtesë të TI-së por edhe me 

instrumente muzikore për këndin e tyre kulturor.  

Klubi i volejbollit “Gjinoci” është një ekip volejbolli i vajzave shumë i suksesshëm. Me gjithë suksesin e 

tij, ekipi ka mungesë të vazhdueshme të pajisjeve sportive që i pengon përpjekjet e tyre për të shkuar 

më lart në pozicionin e tyre. 

Objektivi 

Objektivi i këtij intervenimi është që 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.  

Plani i veprimit për zgjidhjen e çështjes  

1. Prindërit e fëmijëve që vijojnë shkollën “Shkendija” dhe Klubin e Volejbollit “Gjinoci”, bashkë me 

zyrtarët komunal, do të përcaktojnë gjendjen e pajisjeve dhe instrumenteve muzikore në shkollë 

dhe në klubin e volejbollit.  

2. Qytetarët, prindërit, mësimdhënësi i muzikës, trajneri i klubit dhe përfaqësuesit e klubit do të 

listojnë pajisjet dhe instrumentet muzikore që i konsiderojnë të rëndësishme për fëmijët e tyre që 

të zgjerojnë përvojën e tyre arsimore dhe që do të sigurojnë performancë më të mirë të Klubit të 

Volejbollit të vajzave. 
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3. Komuna, shoqata e mësimdhënësve dhe prindërit e fëmijëve që vijojnë shkollën “Shkendija” dhe 

ata të vajzave që vijojnë Klubin e Volejbollit do të përpilojnë një listë të gjërave prioritare që duhet 

të financohen.  

4. Pajisjet do t’i dorëzohen shkollës “Shkendija” dhe Klubit të Volejbollit “Gjinoci”.  

5. Zyrtarët komunal, një përfaqësues i shkollës, mësimdhënësi i muzikës, një përfaqësues i klubit të 

volejbollit dhe prindërit zotohen të inspektojnë dhe të raportojnë për gjendjen e pajisjeve dhe 

instrumenteve muzikore të blera në baza tremujore. Bazuar në këto raporte, Komuna do të 

zotohet të alokojë një buxhet për mirëmbajtjen e pajisjeve (p.sh., zëvendësimin/riparimin e 

pajisjeve që nuk janë funksionale) për të siguruar përdorimin afatgjatë të tyre. 

Palët e interesit  

Drejtoria Komunale e Arsimit; shoqata e prindërve; drejtorët e shkollave;; mësimdhënësit, sidomos 

mësimdhënësi i muzikës; shoqata e mësimdhënësve; nxënësit e shkollave; përfaqësuesit e Klubit të 

Volejbollit “Gjinoci”, fëmijët e regjistruar dhe prindërit e tyre.  

Praktikat që do të aplikohen për zgjidhjen e çështjes 

 Rritja e informimit publik dhe promovimi i komunikimit gjithëpërfshirës. Drejtoria 

e Arsimit dhe grupet e qytetarëve do të fillojnë nismën duke vizituar shkollën e përzgjedhur 

për t’ia shpjeguar shkollës procesin e prokurimit të pajisjeve. Qytetarët do të zhvillojnë 

mesazhet e “thirrjes për veprim” për mobilizimin e komunitetit të gjerë të prindërve dhe 

mësimdhënësve për të marrë pjesë në këtë proces.  

 Dëgjimet publike gjithëpërfshirëse. Drejtoria e Arsimit do të angazhohet në konsultime 

publike me mësimdhënësit dhe shoqatat e prindërve, si dhe me përfaqësuesit e klubit të 

volejbollit dhe prindërit e fëmijëve të regjistruar në klubin e volejbollit për të përcaktuar 

gjendjen e pajisjeve të shkollës dhe të klubit të volejbollit. 

Kjo Agjendë e Kontratës Sociale u dakordua nga zyrtarët e Komunës së Suharekës dhe 21 përfaqësues të 

komunitetit në një proces të lehtësuar dhe të mbështetur nga Aktiviteti i USAID-it “Kontrata Sociale” gjatë 

periudhës gusht - nëntor 2022. Zyrtarët komunal dhe përfaqësuesit e komunitetit zotohen të zbatojnë 

veprimet e sipërpërmendura brenda një periudhe prej 18 muajsh. Zyrtarët komunal dhe grupet e qytetarëve 

zotohen të takohen në baza tremujore për të monitoruar progresin e kësaj Agjende të Kontratës Sociale.  
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