
BERATI, 
BASHKIA E PARË PËR 

MODELIMIN E ORGANIZIMIT 
KOMUNITAR NË SHQIPËRI!

Në zbatim të ligjit për 
“Vetëqeverisjen Vendore” 

Këshilli i Bashkisë i hap rrugë 
një procesi qytetar për 

vetë-organizimin komunitar. 

Bashkia dhe qytetarët e Beratit 
bashkëudhëtarë në këtë nismë!

Vizion i ri për qeverisje me 
qytetarët!

Modele të reja bashkëpunimi 
dhe partneriteti me qytetarë në 

proces!  

IDM është e angazhuar për të 
punuar me qytetarët dhe 
institucionet në Berat për 

suksesin e kësaj nisme. 

EDHE TI 
MUND TË JESH 

ANËTAR I 
KËSHILLIT 

KOMUNITAR!
Nëse dëshiron të kontribuosh     Mendon 
se komuniteti dhe fqinjësia meritojnë më 
shumë    Beson tek ndryshimi    Beson 

tek përpjekja e përbashkët!

Komuniteti mund të fuqizohet 
vetëm me: 

STRUKTURAT KOMUNITARE, 
INSTITUCIONET DHE QEVERISJA:

Ndërlidhësi dhe këshilli komunitar vendosin 
raporte në ndihmë dhe mbështetje të 
veprimtarisë së Bashkisë dhe institucioneve 
të tjera publike; 

Bashkia mund të mbështesë dhe inicojë 
projekte në dobi të komuniteteve vendore 
duke partnerizuar me strukturat komunitare; 

Ndërlidhësi dhe këshilli komunitar mund të 
lehtësojnë kontaktet dhe mundësojnë 
bashkëpunimin me institucione të ndryshme 
në komunitet si institucionet mjedisore, 
shkollat, emergjencat civile, policimi në 
komunitet, siguria publike, etj. 

Ndërlidhësi dhe këshilli komunitar ndihmojnë 
në zhvillimin vendor duke mobilizuar 
kontribute të ndryshme të qytetarëve dhe 
sektorit privat. 

Së bashku për një 
lagje dhe qytet më 
të mirë!
PËR MË SHUMË INFORMACION 
NA KONTAKTONI NË: 
T: +355 4 240 0241
M: info@idmalbania.org 
www.idmalbania.org 

BESIMIN 
se ju vetë mund të 
jeni agjentë 
ndryshimi

PËRFSHIRJEN 
për të nxitur barazinë e 

mundësive dhe 
marrëdhëniet e mira 

ndërmjet grupeve

ORGANIZIMIN 
së bashku për të diskutuar 
çështje dhe shqetësime të 
përbashkëta në grupe të 
hapura dhe me 
vendimmarrje 
demokratike

BASHKË-
PUNIMIN 

për të ndërtuar dhe 
përkrahur marrëdhënie 
pozitive dhe interesat e 

përbashkëta

NDIKIMIN 
për të inkurajuar 
pjesëmarrjen e 
komunitetit në proceset 
vendimmarrëse dhe 
politikëbërëse
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BASHKËQYTETARË 
TË BERATIT: 
Këshilli i Bashkisë me vendimin Nr. 32, 
datë 30.03.2017, miratoi rregulloren 
për organizimin dhe funksionimin e 
strukturave komunitare në Bashkinë 
Berat. Kjo është një risi që krijon 
kushte për pjesëmarrjen dhe 
kontributin qytetar në mirëqeverisje:

1. Në qytete, në bazë të iniciativës 
qytetare, ngrihen dhe funksionojnë 
këshillat komunitarë të lagjeve.  
Këshillat përbëhen nga banorë të 
lagjes dhe organizohen mbi baza 
vullnetare; 

Të organizohemi dhe të krijojmë strukturat komunitare për të:

Shprehur opinionet, nevojat dhe preferencat tona për shërbimet publike, 
infrastrukturën, mjedisin, qetësinë publike, taksat, papunësinë etj. Strukturat 
komunitare janë forume të hapura ku çdo qytetar flet, dëgjohet dhe jep 
zgjidhjen që mendon.

Adresuar bashkërisht për zgjidhje tek Bashkia dhe institucionet e tjera 
shqetësimet, nevojat dhe problemet tona të përditshme. Një zë i vetëm nuk 
arrin të dëgjohet, ndërsa bashkuar dëgjohemi, sjellim zgjidhjen dhe ndryshimin.

Marrë pjesë në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e nismave dhe politikave 
të ndryshme zhvillimore. Çdo projekt zhvillimi, shkolle, rruge, ujësjellësi ka 
nevojë për mendimin, zërin dhe mbështetjen qytetare. 

QYTETIiBERATIT
 ME10STRUKTURA
KOMUNITARE

2. Nga radhët e anëtarëve të 
këshillave komunitarë zgjidhen 
ndërlidhësit komunitarë që drejtojnë 
dhe organizojnë punën e këshillave; 
3. Këshilli Bashkiak mund të vendosë 
që në një lagje të krijohen më shumë 
se dy këshilla komunitarë.

Këshilli Bashkiak ka përcaktuar 
rregullat e përgjithshme të 
organizimit e të funksionimit të 
këshillave komunitarë të lagjeve dhe 
marrëdhëniet që ato kanë me 
Bashkinë dhe strukturat e saj.

Një komision qytetar do të 
sensibilizojë dhe lehtësojë procesin 
e ngritjes së këshillit komunitar në 
çdo minizonë urbane.

Janë vetë banorët e territorit të 
lagjes që do të propozojnë dhe 
zgjedhin strukturën komunitare në 
kuvend së bashku.  

Kuvendi qytetar do të diskutojë mbi 
rolin dhe detyrat e këshillit 
komunitar dhe të ndërlidhësit 
komunitar. 

Përmes këtij organizimi vullnetar 
banorët do të jenë më të 
përfaqësuar dhe më të 
përgjegjshëm për jetën dhe cilësinë 
e jetës së tyre në komunitet. 
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LE TË BËHEMI PJESË E PROCESEVE KOMUNITARE DHE TË MARRIM PJESË 
NË ZHVILLIMIN E LAGJES DHE KOMUNITETIT TONË. 

VULLNETA-
RIZËM 

PËRGJEGJËSI
QYTETARE 

NDJENJË 
KOMUNITARE

NISMA
KOMUNITARE

VETËQEVERISJE 
KOMUNITARE 


