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Programit për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) 
Mbeshtetje teknike per menaxhimin e mbetjeve  urbane  

(Prill– Dhjetor 2012) 
 
 
 

PREZANTIM  1 
MONITORIMI , KONTROLLI I PLANIT, SHËRBIMEVE TË MANAXHIMIT 

TË MBETJEVE, PROGRAMET E INFORMIM, KOMUNIKIMIT  

  
 

Shkoder, 21 Qershor, 2012 
 

09.45- 1015 Hyrje 

10.15 -10 45  - Prezantim mbi zbatimin e planeve vendore të menaxhimit të mbetjeve ne funksion te 

monitorimit, informimit dhe sensibilizimit;  

- Sfidat dhe mundesitë, raste te sukseshme apo jo dhe faktorët kryesorë që kanë ndikuar;  

- Ilustrime dhe diskutime nga perfaqesuesit e NjQV-te pjese e projektit. 

10.45- 11.45  - Prezantim mbi aspektet teorike te monitorimit, informimit dhe komunikimit, elementet 

kryesore,(indikatoret, praktikat etj), per tu marre ne konsiderate; 

- Si ndikojne keto elemente ne rritjen e efektivitetit te sherbimeve te menaxhimit te 

mbetjeve dhe trasparencen ndaj publikut; 

11.45-1245  - Pershkrimi i modeleve te sukseshme te zhvilluara ne vend per monitorimin, 

sensibilizimin, informimin dhe perfshirjen e komunitetit; 

- Si munden NjQV-te te aplikojne skema/ modele te sukseshme te monitorimit te planeve, 

kontrollit te sherbimeve, hartimit te programeve dhe skemave te sensibilizimit dhe 

informimit, etj; 

- Shperndarja e templateve per zhvillimin e modeleve (hapat dhe rekomandimet)  

- Pyetje dhe sqarime; 

12.45-13.15 - Pune individuale me grupet e NjQV-te qe do zhvillojne modele studimore apo 

aplikative per çeshtjet e MODULIT 2, diskutim i mundesive te ketyre modeleve sipas 

konteksteve vendore, plotesimi i pyetesoreve, etj; 

1315-1345 Pune individuale me grupet e NjQV- per konsultimin e rezultateve paraprake per modelet e 

MODULIT 1; 

13.45-14.00 Mbyllja e aktivitetit dhe konkluzionet perfundimtare 

PREZANTIM  

MBI ZBATIMIN E PLANEVE VENDORE TË 

MENAXHIMIT  

Bashkia Lezhe, Komuna Ana e Malit,  

Bashkia Koplik, Komuna Dajç,  

Komuna Velipoje, Komuna Guri i Zi 
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Çeshtjet  

 Mbi zbatimin e planeve vendore të menaxhimit të mbetjeve 
ne funksion te monitorimit, informimit dhe sensibilizimit;  

 

 Sfidat dhe mundesitë, raste te sukseshme apo jo dhe faktorët 
kryesorë që kanë ndikuar;  

 

 Ilustrime dhe diskutime nga perfaqesuesit e NjQV-te pjese e 
projektit. 

Elementet 1: 

• Monitorimi i planeve vendore te MM 
(nen-elementet): 

 
 Sa jane realizuar objektivat (cilesore dhe sasiore)? 

 Sa jane realizuar targetet (sasiore)? 

 Sa jane zbatuar aktivitetet e parashikuar (sasiore 
dhe cilesore)? 

 A jane akoma te pershtatshem objektivat, targetet 
dhe aktivitetet e parashikuara? 

 A ka nevoje te ndryshohet (ribehet) plani? 

 

Monitorimi i planeve vendore te MM 

 A konsultohen planet? 

 A i dini objektivat e planeve? 

 A jane caktuar personat pergjegjes? 

 A jane percaktuar objekti dhe praktikat e monitorimit (cfare, si 
kur)? 

 A jane percaktuar indikatoret e monitorimit? 

 A konsultohen rezultatet me vendimarresit? 

 A konsultohen me grupet e interesit (publikun, bizneset, etj)? 
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Sa jane zbatuar planet? 

NjQV Pergjigjet sipas pyetesorit 1 

Bashkia Lezhe:  ? 

Bashkia Koplik 80-90% 

Komuna Velipoje ? 

Komuna Guri i Zi  ? 

Komuna Dajc 75% 

Komuna Ana e Malit ? 

Bashkia Shkoder ? 

Tjeter 

Tjeter 

Sfidat dhe faktorët kryesorë që kanë 

ndikuar  
 
 Nuk eshte e qarte rendesia pse duhet te 

monitorohen planet …… 

 Askush nuk interesohet per zbatimin e tyre …. 

 Praktikat dhe metodologjia nuk eshte e qarte …. 

 Indikatoret nuk jane te qarte …… 

 Tjeter  …………………. 

 

Elementi 2: 

• Monitorimi dhe kontrolli i sherbimeve 
(nen-elementet):? 

 
 Kontrolli i performances se sherbimeve (cilesore, 

sasiore) 

 Kontrolli i efektivitetit te sherbimeve (efektiviteti, 
efikasiteti, kosto njesi) 

 Kontrolli dhe raportimi i sherbimeve nga 
perfaqesuesit vendore (rajonet, kryepleqte, etj); 

 Marrja e feedback nga grupet e interesit per 
sherbimet (ankesat, sondazhet, etj) 



6/20/2012 

4 

Monitorimi dhe kontrolli i 
sherbimeve? 
 
 A kontrollohen sherbimet e grumbullimit te 

mbetjeve? 

 Cfare kontrollohet: sasia, cilesia, 
efektiviteti, shpenzimet? 

 Ku jane percaktuar indikatoret? 

 Kush i kontrollon? 

 Sa shpesh? 

 Si raporton? 

 A merret feedback nga publiku, grupet e 
interesit? 

 

 Nuk jane percaktuar praktikat  e kontrollit? 

 Nuk jane percaktuar personat pergjegjes? 

 Nuk jane te qarta indikatoret? 

 

 Sa te efektshme mendoni se jane masat 

e kontrollit te sherbimeve? 

 

 

Sfidat dhe faktorët kryesorë që kanë 

ndikuar ne suksesin apo jo  
 

Elementi : 3 

Sensibilizimi, informim, komunikim, 
pjesemarrja e publikut (nen-elementet): 

 
 Sensibilizim i publikut te gjere 

 Sensibilizimi i nje grupi te caktuar (ne fokus), p.sh. 
skeme pilot, projekt, shkollat, etj) 

 Informimi dhe komunikimi mbi rregullat, kostot, 
tarifat, oraret e sherbimit 

 Pjesemarrja e publikut ne vendmarrje  dhe 
vleresim(komisionet, sondazh, ankesat) 
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Sensibilizimi, informim, komunikim, 
pjesemarrja e publikut: 
 
 A jane zbatuar programet dhe aktivitetet e 

parashikuara ne plan? 

 Si sigurohet financimi i tyre? 

 A jane te koordinuara keto aktivitete, a jane 
pjese e programeve gjitheperfshirese dhe a 
jane realizuar objektivat?  

 Sa te efektshme kane qene (pjesemarrja dhe 
impakti i tyre)? 

 Si matet impakti ….. 

 

 

Shembuj: 

Ilustrim me shembuj ne rajon dhe ne vend 

Diskutim me pjesemarresit…. 


