
Në datë 6.12.2021 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në partneritet me anëtarët e Rrjetit Përballja e

Ofertave Politike POP, e me mbështetjen e Ambasadës Suedeze në Tiranë dhe Olof Palme International

Center organizuan Konferencën Kombëtare "Nxitja e Integritetit në Nivel Lokal në Shqipëri"

Ky aktivitet u zhvillua në Vlorë  si edhe me pjesëmarrjen e 120 personave online nga 12 bashki të vendit. Në

këtë takim morën pjesë përfaqësues nga institucione të rëndësishme të vendit, këshillat e qarqeve si edhe

përfaqësues nga 12 bashkitë ku rrjeti POP zhvillon aktivitetet e tij në kuadër të Kontratës Sociale: Tiranë,

Durrës, Pukë, Kukës, Vlorë, Fier, Pogradec, Kamëz, Shkodër, Elbasan, Vau i Dejës dhe Korçë. 

Qëllimi i kësaj konferencë ishte diskutimi me përfaqësues të pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe medias mbi

rëndësinë e integritetit në lidership për të rritur besimin e publikut. Gjatë konferencës u ndanë me

pjesëmarrësit dhe publikun përvoja të mira bashkëpunimi dhe metodologji të rrjetit “Përballja e Ofertave

Politike “ dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal.

https://gadc.org.al/


Mendoj se kjo është diçka shumë e mirë sepse zvogëlon rrezikun e keqpërdorimit të pushtetit dhe rrjedhimisht
krijon një besim të lartë tek institucionet publike. Pra, ne kemi nevojë që mediat, platformat sociale, shoqëria
civile, aktorët që synojnë të sjellin ndryshim, të kenë një mjet shumë të fuqishëm nëpërmjet të drejtës së lirisë së
shprehjes dhe më e rëndësishmja aksesin në informacion.

Znj. Mirela Arqimandriti - Drejtore Ekzekutive e Qendrës Aleanca Gjinore për

Zhvillim: "Përballja e Ofertave Politike, apo Rrjeti i mirënjohur POP është sot në
Vlorë për Konferencën Kombëtare në kuadër të Javës së Integritetit. Rrjeti
POP, është një rrjet organizatash që vepron në 12 bashki të vendit, nën
udhëheqjen e Qendrës ”Aleanca Gjinore për Zhvillim” e cila është njëkohësisht
edhe anëtare e POP dhe përgjegjëse për të organizuar aktivitetet dhe
monitoruar kontratën sociale në Bashkinë e Tiranës. 
Rrjeti POP synon të forcojë demokracinë shqiptare, duke nxitur transparencën
dhe llogaridhënien, të dyja këto pjesë përbërëse mjaft të rëndesishme në lidhje
me integritetin.

Konferenca u përshëndet nga Ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, znj. Elsa

Hastad e cila ndër të tjera tha: "Kontrata Sociale është themeli që ndërton
urën ndërmjet publikut, njerëzve që paguajnë taksat dhe institucioneve që në
fakt duhet të ofrojnë shërbime. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të
mbahet gjallë kontrata sociale, sepse ajo kontratë është kontrata e besimit
mes nesh." Duke folur për nivelin e lartë të besimit që Suedia dhe vendet

Nordike kanë, znj. Hastad theksoi faktin e rëndësisë së lirisë së shtypit duke

shtuar:  "Parim i lirisë së shtypit që gëzon të drejtën për të marrë informacion
dhe akses publik është një mënyrë shumë e mirë për t'i mbajtur institucionet
publike përgjegjëse në të gjitha nivelet. 

Nxitja e Integritetit në nivel lokal

Klikoni imazhin për të ndjekur videon e
përgatitur nga Rrjeti POP për Kontratën Sociale

në kuadër të Javës së Integritetit.
 

Mikpritësi i kësaj konference ishte kryetari i bashkisë Vlorë z. Dritan Leli, i cili për

shkak të emergjencës civile nga moti i rënduar në Vlorë, ne lidhje direkte

theksoi faktin e rëndësisë që ka Kontrata Sociale si një instrument për përballjen

e ofertave politike dhe qasjen tek komuniteti. Duke falenderuar të pranishmit në

sallë dhe online z. Leli tha: "Autonomia lokale është një nga problematikat që
kërkojnë përmirësim dhe vëmëndje dhe patjetër shumë punë nga të gjithë."

Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike” prej gati 4 vitesh është kthyer në një nismë të qëndrueshme dhe një zë i
fuqishëm i shoqërisë civile dhe qytetarëve, në  fushatat elektorale lokale dhe gjatë kohës së drejtimit të të
zgjedhurve lokalë duke synuar që një organizatë në një bashki të shërbejë si urë midis qytetarëve dhe atyre që
janë të zgjedhur, duke patur gjithmonë parasysh elementë të rëndësishëm siç janë integriteti, transparenca,
mosdikriminimi, antikorrupsioni dhe llogaridhënia"

https://www.youtube.com/watch?v=UPWLDHNcd8k&t=214s


Nga pushteti vendor znj.Anisa Ruseti nën kryetare e bashkisë Tiranë, ndau me

pjesëmarrësit mekanizmat më efektivë që bashkia e Tiranës ka përdorur për

rritjen e integritetit ndaj publikut. Ndër të tjera znj. Ruseti tha: "Për Bashkinë
Tiranë integriteti institucional ka një rëndësi parësore, sepse lidhet
drejtpërsëdrejti me besimin e qytetarëve. Kontrata Sociale është një dokument
që i bashkërendohet më së miri strategjive e planeve afatmesme bashkiake,
duke nxjerrë në pah prioritetet që vetë komunitetet e Bashkisë Tiranë kanë
shfaqur dhe që çdo strukturë e administratës sonë është angazhuar
maksimalisht për të mundësuar realizimin e tyre, duke përmbushur që në vitin
e parë të monitorimit më shumë se 80% të Kontratës Sociale."

Për të njëjtën teme, znj. Voltana Ademi – Kryetare e bashkisë Shkodër në lidhje

online ndau me të pranishmit përvojat dhe mekanizmat që bashkia Shkodër

ndjek për angazhimin dhe integritetin ndaj publikut. Ndër të tjera ajo shtoi:

"Jam krenare që në Bashkinë Shkodër kemi perfeksionuar e bërë metodologji
të punës sonë të përditshme mekanizmat më efektivë për rritjen e integritetit
ndaj publikut. Që nga vendimarrja e konsultuar me qytetarët dhe deri tek
marrëveshjet e kontratat e bashkëpunimit për konsultim, për shërbime dhe
monitorim me organizatat e shoqërisë civile. Ka shumë përsëri për të bërë!
Vlerësojmë që demokracia vendore është një ndër faktorët e rëndësishëm që
përcakton zhvillimin."

Nxitja e Integritetit në nivel lokal

Znj. Alma Mele, nga Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të

Deleguara pranë Ministrisë së Brendshme, në fjalën e saj theksoi rëndësinë e

aktiviteteve të tilla duke shtuar se: "Në nivel qëndror, planet e integritetit janë
një nga elementët dhe përpjekjet e përbashkëta për të luftuar pabarazinë dhe  
mungesën e besimit në institucionet publike të perceptuar nga ana e
qytetarëve lidhur me shërbimet publike që ofrojmë në nivel vendor apo
qëndror. Nevoja për të vendosur sisteme efektive të integritetit është shumë e
rëndësishme, në kontekstin e institucioneve publike në të gjithë territorin e
Shqipërisë, në nivel moral dhe profesional, në mënyrë që të kemi një
administratë publike etike, me integritet dhe të vendosur në mënyrën sesi i
ofron dhe realizon shërbimet të cilat kanë bazë ligjore dhe morale. 

E së fundmi ju i keni hedhur në kontratat tuaja personale sociale me qytetarët të cilëve duhet t’i jepni shërbime.
Dhe këto shërbime sigurisht duhet të jepen pa dallime."

Nënkryetari i bashkisë Elbasan z. Ervin Muço, theksoi faktin e rëndësisë së

pushtetit vendor në zhvillimin e demokracisë bazuar në tre shtylla kryesore si:

partneriteti mes aktorëve lokalë; gjithëpërfshirja dhe shkëmbimi i

informacionit. “Bashkia Elbasan ka partneritet mjaft të fortë me shoqërinë
civile, prej vitesh dhe ka hartuar planin e saj të integritetit që është mjaft i
rëndësishëm për mënyrën e qasjes ndaj qytetarit por edhe një instrument për
të parandaluar forma të caktuara të favorizimit të pamerituar, që thuajse
gjithnjë janë prezente dhe risk për çdo institucion. Zemra e suksesit në disa
aspekte në Bashkinë Elbasan, është pikërisht bashkëpunimi prej kohësh me
organizatat e shoqërisë civile.” – tha z. Muço



Nga Qarku i Vlorës, ishte kryetari z. Ervis Moçka i cili mori pjesë në këtë aktivitet

duke theksuar se tema e kësaj konferencë është jo vetëm interesante, por edhe

një temë që duhet debatuar jo vetëm gjatë javës së integritetit por në mënyrë

konstante gjatë ofrimit të shërbimeve nga institucionet. Ndër të tjera z. Moçka

tha: “Fakti që kjo temë është sjellë në nivel lokal është mjaft domethënës dhe
shikojmë masat e marra në nivel qëndror për luftën ndaj korrupsionit, por këto
masa janë të pamjaftueshme nëse nuk do zbresin në nivel lokal, pasi njësitë
më të mëdha të ofrimit të shërbimeve janë në nivel të qeverisjes lokale,
vendore. Sa më shumë rritet niveli i transparencës aq më shumë rritet aksesi
në informacion, aq më shumë rritet ndërgjegjësimi qytetar dhe aq më shumë
ka mundësi të marrë pjesë në vendimmarrje edhe qytetari dhe shoqëria civile." 

Znj. Esmeralda Hoxha - Koordinatore e Rrjetit POP nga Qendra Aleanca Gjinore

për Zhvillim u fokusua në ndikimin e rrjetit POP në nxitjen e integritetit në

vendimmarrje përmes përfshirjes së qytetarëve. si dhe angazhimin qytetar në

rritjen e transparencës dhe bashkëqeverisjes në nivel vendor. "Integriteti është
një mjet i cili nëpërmjet përfshirjes dhe bashkëpunimit mundëson arritjen e
një qeverisje publike efikase dhe efektive, llogaridhënie si dhe politikëbërje
gjithëpërfshirëse e mbi të gjitha transparente, ku zëri i qytetarëve dëgjohet
dhe merret parasysh. Roli i integritetit në fusha të tilla si marrëdhëniet
ndërmjet pushtetit vendor dhe qytetarëve, nëse zbatohet siç duhet mund të
kufizojë ndjeshëm ndikime të panevojshme dhe të krijojë masa për të
mbrojtur interesin publik. Pikërisht ky është edhe misioni i POP" 

Nxitja e Integritetit në nivel lokal

Z.  Gjergji Erebara, gazetar pranë BIRN Albania paraqiti këndvështrimin e

medias në lidhje me pushtetitn vendor. Ndër të tjera ai tha: "Shqetësimi më i
madh për pushtetin vendor që kam unë konkretisht është mungesa e
kontaktit me median dhe qytetarët. Është fakti që Shqipëria me reformën e re
territoriale është ndarë në dy pjesë, 40% jeton në zonat rurale dhe 60 % në ato
urbane. Në zonat rurale të gjithë kostot për të ofruar shërbime publike janë
më të larta dhe pesha që kanë ata për të ndikuar në politikbërjen e bashkive
është shumë e vogël, p.sh të heqësh plehrat nga një zonë rurale kushton më
shumë sesa heqja e tyre në një zonë urbane, por ato duhen hequr në të gjithe
territorin e vendit. Dhe shqetësimi është degradimi i aftësisë së qytetarëve
shqiptarë për të kërkuar llogari tek politikanët dhe fuqizimi i politikanëve
përmes pandëshkueshmërisë së korrupsionit."  

Z. Lavdrim Shehu - Qendra për Progres Rinor Kukës “Reforma territoriale krijoi
një hendek mes drejtuesit dhe qytetarit, e pranuar dhe nga vetë drejtuesit. Se
si kemi arritur deri këtu ka një sërë arsyesh dhe ajo që ndodhi në 2019 na gjeti
të pa përgatitur pasi do parapëlqehej të kishim situatë tjetër nëpër bashki.
Aktualisht bashkitë kanë njehësuar mënyrën se si e tregojnë transparencën
duke ndërthurur elementë të transmetimit të mbledhjeve të këshillave
bashkiakë, ndaj njerëzit që duan të marrin informacion dhe kanë interes
mund të shikojnë se çfarë po ndodh por dhe përdorimi i medias dhe asaj
sociale, perveç problematikës në lidhje me fokusimin tek produkti që sfumon
pjesën më të rëndësishme, siç është mbërritja deri tek produkti, sa vlerë sa
efikse është dhe sa i kontribuon integritetit të qeverisjes vendore." 



Nga Qendra Rinore e Vlorës znj. Alketa Lamani prezantoi Mekanizmin e

Buxhetimit me Pjesëmarrje si një histori suksesi në Vlorë. Ndër të tjera znj.

Lamani theksoi: “Procesi i buxhetit është shumë delikat. Nëse një bashki jep
akses tek fondet, që qytetari ta vendosë vetë ku do të harxhohet një fond
minimal për rrugën, ujin, aktivitet apo diçka prioritare për atë komunitet, ne
kemi arritur një pjesë të mirë të bashkëpunimit, transparencës por edhe
integritetit të qeverisjes vendore. Prandaj duhet ta shtyjmë të gjithë këtë
proces. Diskutimi është i hapur, por duke punuar të gjithë së bashku për
buxhetet vendore, arrijmë të sjellim dhe ndryshime pozitive. Rruga është e
gjatë dhe duhet dëshira dhe puna e vazhdueshme që këto procese të
realizohen sa më mirë." 

Gjatë konferencës të pranishmit në sallë por edhe pjesëmarrësit online diskutuan mbi punën e pushtetit lokal në

lidhje me rritjen e transparencës, mekanizmave për bashkëqeverisje si edhe identifikimin e mjeteve më efektive

për rritje të angazhimit qytetar në nivel vendor. Ndër të tjera kalimi në stadin e përqendrimit tek indikatorët

cilësorë që e bëjnë më efektive pjesëmarrjen qytetare duke ndikuar drejtpërsëdrejti në një qeverisje të mirë. 

Për të ndjekur të plota diskutimet e mbajtura në këtë konferencë ju lutemi të klikoni këtu. 

Nxitja e Integritetit në nivel lokal

Rrjeti “Përballja e Ofertave Politike – POP”, synon të rrisë debatin publik dhe informacionin te qytetarët si dhe

orientimin e platformave drejt nevojave dhe prioriteteve të tyre. Përmes aktiviteteve projekti synon të forcojë

demokracinë shqiptare, duke nxitur transparencën dhe llogaridhënien. Përballja e Ofertave Politike - POP, është një

nismë e rrjetit të organizatave të shoqërisë civile shqiptare mbështetur nga “Olof Palme International Center” dhe

“National Endowment for Democracy.” Anëtarët e Rrjetit POP janë organizatat si më poshtë:

·Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, Tiranë; 

·Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Durrës; 

·Qendra Rinore Vlorë, 

·Shoqata për Integrimin e Zonave Informale,

Kamëz;

·Epoka e Re, Fier; 

·Intelektualët e Rinj Shpresë, Shkodër; 

·Lëvizja Rinore për Demokraci, Pukë; 

·Qendra Rinore për Progres, Kukës, 

·Rinia për Integrim, Aktivizim dhe Sensibilizim,

Progradec;

·Gruaja në Zhvillim, Korçë;

·Hapa të Lehtë, Vau i Dejës;

·Tjetër Vizion, Elbasan 

Për çdo pyetje, kërkesë apo detaje të tjera në lidhje me rrjetin POP, kontaktoni në: 

E-mail: perballjaeofertavepolitike@gmail.com

Tel: +355 (0) 69 61 20 169 

Web: popnetwork.al

Facebook: POPNetworkAlbania

Twitter: POPAlbania2020

Instagram: pop_perballjaeofertavepolitike/

You tube: perballjaeofertavepolitike

Na ndiqni në kanalet tona zyrtare: 

https://www.facebook.com/GADCAlbania/posts/4667053053382322
mailto:perballjaeofertavepolitike@gmail.com
https://popnetwork.al/
https://www.facebook.com/POPNetworkAlbania
https://twitter.com/POPAlbania2020
https://www.instagram.com/pop_perballjaeofertavepolitike/
https://www.youtube.com/channel/UCdLJGR1PMSQJ2VkvrwfU8ig

