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Lista e shkurtesave

PR Organizatat rinore

NjVL Njësia e Vetëqeverisjes Lokale

BE (UE) Bashkimi Evropian (Unioni Evropian)

KE Komisioni Evropian

TIK Teknologjia Informative - Komunikuese

RM Republika e Maqedonisë

HBT Harta e Balancuar e Treguesve

PEST Analiza politike – legjislative, ekonomike,
 sociale dhe teknologjike

SVOT Analiza e anëve të fuqishme, anëve të dobëta,
 mundësive dhe kërcënimeve (rreziqeve)

FShHM Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni



5

STRATEGJIA PËR TË RINJTË 2015 - 2020

Shpjegime terminologjike

Në këtë dokument shfrytëzohen termet dhe shprehjet për 
sektorin qytetar (SQ) të cilat në varësi të shfrytëzimit të tyre të 
përditshëm në sektorët e ndryshëm në shoqëri, mund të çojnë 
te perceptimi i ndryshëm i tyre. Me qëllim të mirëkuptimit dhe 
dallimit të qartë të shprehjeve të shfrytëzuara në këtë dokument, 
duhet t‘i kemi parasysh shpjegimet vijuese: 

1. Të rinjtë – me shprehjen “të rinjtë” në RM nënkuptohet një 
kategori e veçantë sociale-etike e popullatës së moshës prej 15 

– 30 vjet, e cila është veçanërisht e ndjeshme ndaj ndryshimeve 
sociale-ekonomike në shoqëri.1

2. Të rinjtë të cilët janë grupi qëllimor në Planin Strategjik për 
të Rinjtë të Komunës së Strugës janë të gjithë të rinjtë të 
moshave prej 15 deri në 30 vjet, të cilët jetojnë në Kumunën 
e Strugës, pa marrë parasysh gjininë, përkatësinë racore dhe 
kombëtare, përcaktimin fetar dhe politik, orientimin seksual, 
statusin social, apo hendikepet. Personat e rinj në Komunën 
e Strugës janë të gjithë individët aktiv dhe pasiv, të cilët mun-
det ose jo të jenë të bashkuar në grupe joformale, organizata 
rinore dhe forma të tjera të shoqërimit.

3. Organizatë – secila shoqatë, fondacion, bashkim dhe secila 
formë organizative e organizatës së huaj, apo formë e bashkim-
it, e regjistruar në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqa-
tat dhe Fondacionet;

4. Organizatat rinore – organizatat e regjistruara në përputhje 
me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet2, grupi qëllimor i të 
cilave janë të rinjtë.

5. Organizata me status të interesit publik – është organizatë e 
cila e ka fituar statusin e organizatës me interes publik në për-
puthje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet;

1 Strategjia kombëtare për të rinjtë e RM-së (2005)
2 “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 52/2010
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Shpjegime terminologjike

6. Sektori qytetar – organizatat e regjistruara në përputhje me 
Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet. Strategjia i shfrytëzon 
termet organizata qytetare, shoqata qytetare, shoqëri qyte-
tare, organizata joqeveritare të cilave u referohet me përku-
fizim më të ngushtë si shoqata ose fondacione, gjegjësisht me 
një fjalë sektori qytetar. 

7. Komuna – njësia e vetëqeverisjes lokale, si komunitet i banorëve 
në një rajon të caktuar, e përcaktuar me ligj, e cila nëpërmjet 
të organeve të saj dhe administratës së saj dhe shërbimeve 
publike të organizuara, mundëson kryerjen e kompetencave të 
parashikuara me ligj.

8. Teknologjitë informative – komunikuese (TIK) – grumbull i 
teknologjive të cilat merren me përpunimin, ruajtjen dhe ko-
munikimin e informatave, përfshirë këtu të gjitha llojet e siste-
meve kompjuterike dhe komunikuese. 

9. Harta strategjike (nga gjuha angleze Strategic Map) – struktura 
logjistike e cila tregon lidhshmërinë logjike të shkakut dhe 
pasojësmidis qëllimeve prioritare strategjike.

10. Harta e balancuar e treguesve (HBT) (nga gjuha angleze Bal-
ance Score Card) është metodë bashkëkohore e planifikimit 
strategjik dhe menaxhimit e cila shfrytëzohet në biznes sek-
torin, sektorin publik dhe organizatat jofitimprurëse.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Procesi i planifikimit strategjik është i përpiluar me qëllim që: të 
ndërtojë vizionin e përbashkët për të ardhmen; të vendosë prioritetet; të 
fokusojë energjinë dhe resurset në komunë; dhe të sigurojë që këshilltarët, 
krytari i komunës dhe të punësuarit dhe palët e tjera të interesuara të 
cilat janë pjesëmarrëse në proces të punojnë në realizimin e qëllimeve të 
përbashkëta. 

Harta strategjike e Komunës së Strugës në sferën e të rinjve e tregon 
rrugën në të cilën komuna mund të arrijë vizionin për zhvillim, vendin dhe 
rolin e SQ-së në komunë në periudhën 2015 – 2020. Nëpërmjet të Hartës 
së balancuar të treguesve (HBT)3, dokumenti i siguron qëllimet me prior-
itet, treguesit kryesorë për arritjen e tyre, vlerat qëllimore të cilat dëshi-
rohen të arrihen si edhe masat dhe inciativat të cilat duhet të sigurojnë 
arritjen e tyre 

Ndjekja e përpiktë dhe realizimi i masave dhe iniciativave të përm-
bajtura në dokumentin nga ana e kryetarit të komunës, administratës 
komunale dhe Këshillit komunal, si edhe mbështetja adekuate do të sig-
urojnë arritjen e vizionit dhe besimin në dedikimin, transparencën dhe efi-
kasitetit e Komunës së Strugës në zgjidhjen e problemeve dhe nevojave 
të të rinjve në komunë. 

Procesi gjithëpërfshirës strategjik i planifikimit mundësoi që të de-
finohet vizioni dhe prioritetet strategjike të grupuara lidhur me katër 
perspektivat nga Fletënotimet e balancuara të treguesve (kënaqësisë së 
qytetarëve, ofrimin e shërbimeve, zhvillimin e kapaciteteve dhe menax-
himit të buxhetit).

Vizioni

3 Kaplan, R. dhe Norton, D., The Balanced Scorecard, Measures that Drive Performance, 
Harvard Business Review (1992)

1

Të rinjtë në Komunën e Strugës janë bartës dhe 
faktor integrues në ndërtimin e shoqërisë qytetare – 
multikulturore, ekonomike dhe jetës kulturore – sociale 
dhe mjedisit jetësor të shëndoshë.
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Prioritetet strategjike

 � QYTETARËT E KËNAQUR

 � QK 1. Përforcimi i partneriteteve me Organizatat rinore; 

 � QK 2. Rritja e përfshirjes së të rinjve në realizimin e 
projekteve multikulturore;

 � QK 3. Zvogëlimi i migrimit të personave të rinj të edukuar.

 � SIGURIMI I SHËRBIMEVE

 � SSh 1. Rritje e efektivitetit të sigurimit të shërbimeve për 
të rinjtë;

 � SSh 2. Rritja e numrit te projekteve multikulturore;

 � SSh 3. Avancimi dhe zhvillimi i edukimit formal dhe 
joformal të të rinjve;

 � SSh 4. Qasje më efikase deri te fondet e BE-së.

 � ZHVILLIMI I KAPACITETEVE

 � ZhK 1. Përforcimi i kapaciteteve të komunës për 
bashkëpunim me të rinjtë;

 � ZhK 2. Përforcimi i kapaciteteve të Organizatave rinore.

 � MENAXHIMI ME BUXHETIN

 � MB 1. Rritja e buxhetit për aktivizmin rinor;

 � MB 2. Sigurimi i buxhetit për mbështetjen e projekteve të 
financuara nga fondet e BE-së dhe fonde të tjera

Strategjia për të rinjtë për periudhën 2015 - 2020 është miratuar 
nga Këshilli i Komunës së Strugës në shkurt 2015.

Përmbledhje ekzekutive
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HYRJE

Niveli kryesor i organizimit të të rinjve është komuna, e cila 
shpesh herë i delegon kompetencat e saja në sferën e rinisë te 
shoqatat nëpërmjet të ndarjes së shërbimeve të caktuara, ndërsa 
buxhetet e komunave janë burimet kryesore për financimin e pu-
nës rinore. Shumë probleme të cilat ndodhin në nivel lokal, janë të 
lidhura me të rinjtë nga njëra anë janë pasojë e mungesës ose e 
pamundësisë të komunës që të mbështesë politikat rinore, dhe nga 
ana tjetër janë rezultat i mungesës dhe mos nxitjes së aktivizmit 
rinor. Komuna e Strugës në tërësi e kupton rëndësinë dhe rolin e 
të rinjve në zhvillimin e proceseve demokratike në komunë dhe në 
përgjithësi në zhvillimin dhe përmirësimin e jetës në komunitet. 
Duke u nisur nga këta fakte, Komuna e Strugës vendosi që të nx-
isë aktivizmin qytetar në komunë, ta avancojë bashkëpunimin me 
organizatat qytetare dhe të kontribuojë në zhvillimin e tyre të vazh-
dueshëm. Rezultat i kësaj përpjekje është ky dokument “Strategjia 
e Komunës së Strugës për të rinjtë 2015 – 2020” dhe i njëjti ka të 
bëjë me bashkëpunimin me shoqatat dhe fondacionet, si pjesë e 
sektorit më gjërë, dhe ka për qëllim të sigurojë proces përfshirës 
dhe pjesëmarrjen e sektorit qytetar në proceset e përcaktimit të 
aktiviteteve zhvillimore dhe iniciativave të Komunës së Strugës, si 
edhe të krijojë parakushte për themelimin e partneriteteve efikase. 
Dokumenti është përgatitur në mënyrë konsultative dhe pjesëmar-
rëse me përfshirje të rëndësishme të organizatave qytetare dhe 
administratës komunale në periudhën mars – nëntor të vitit 2014 4.

4 Përgatitja e Strategjisë e mbështetur nga Fondacioni shoqëria e hapur - Maqedoni (FOSM), 
si pjesë e konceptit „ Komuna sipas masës/terkut të qytetarëve ‚, e cila është zbatuar 
në periudhën v.2014-2017. Qëllimi është rritja e kapacitetit administrativ dhe financiar 
të komunës, forcimin e shoqërisë civile për të marrë pjesë në mënyrë aktive në jetën 
dhe kontributin e komunitetit për qeverisje të mirë në shkolla. Në kuadër të konceptit 
të „ Komuna sipas masës/terkut të qytetarëve’’ është e hapur Qendër për komunitetin 
në Komunën e Strugës, i cili siguron ndihmë ligjore dhe administrative për qytetarët, 
edukim jo-formal për të rinjtë dhe të rriturit dhe hapësirë   për aktivitete të klubeve 
rinore dhe iniciativa të tjera kulturore dhe qytetare. Për transparencë më të madhe 
dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve në punën e Këshillit të Komunës së Strugës, është 
siguruar mbështetje për reoorganizimin e sallës për mbledhje.

2
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Hyrje

Krijimi i parakushteve cilësore, dedikimi i strukturave më të larta 
udhëheqëse të komunës dhe motivimi i palëve të interesuara për 
pjesëmarrje në procesin e vendimmarrjes janë faktorët kryesor për 
planifikim strategjik të suksesshëm. Në këtë drejtim është siguruar një 
qasje gjithëpërfshirëse dhe dedikim dhe pjesëmarrje aktive e anëtarëve 
të këshillit dhe administratës komunale në procesin e krijimit të strat-
egjisë. Gjegjësisht, procesi i krijimit të strategjisë ishte paraprakisht i 
mbështetur me një varg të trajnimeve për: (1) përfaqësuesit e vetëqever-
isjes lokale për: planifikimin strategjik me shfrytëzimin e Hartës së bal-
ancuar të treguesve, krijimin e politikave për pjesëmarrje, financimin 
prej fondeve të BE dhe strategjitë komunikuese; (2) organizatat qyte-
tare për kuptimin më të mirë të kompetencave komunale, fondeve të 
BE-së dhe politikat për antidiskriminim; dhe (3) shkolla për menaxhim 
demokratik, drejtësi sociale dhe përpilim të planeve shkollore. Pro-
cesit të planifikimit strategjik i parapriu përpilimi i analizës gjithëpërf-
shirëse për gjendjen aktuale të komunës, e cila u realizua nëpërmjet 
të pyetësorëve dhe intervistave me të gjitha palët e interesuara nga 
administrata komunale dhe përfaqësuesit e SQ-ve, si edhe analiza e 
ekzistimit të dokumenteve relevante5. Në procesin e përpunimit të 
Strategjisë ishin marrë në konsiderim të gjitha dokumentet ekzistuese 
strategjike për politikën e të rinjve në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. 
Procesi vazhdoi me organizimin e tre debateve publike me qëllim që 
të sigurohet një debat i hapur dhe harmonizimi i politikave dhe prior-
iteteve dhe masave të propozuara strategjike dhe rritja e fokusimit dhe 
përgjegjësisë në procesin e implementimit të saj. Planifikimi strategjik 
u bazua në shfrytëzimin e modelit të Hartës së balancuar të treguesve 
dhe në mënyrë kronologjike përbëhej prej:

 � Trajnimeve për palët e interesuara,

 � Analizës gjithëpërfshirëse të gjendjes aktuale në komunë 
për bashkëpunim me sektorin qytetar,

 �  Hulumtimi në terren për kënaqësinë e qytetarëve prej 
shërbimeve lokale të komunës,

5 Raporti për gjendjen rrjedhëse në Komunën Strugë (arsimi, sociale, rinia dhe bashkëpuni-
mi me sektorin qytetar), FShHM, maj 2013
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Hyrje

 � analiza e palëve të interesuara,

 � PEST-analiza,

 �  SVOT/TOVS analiza,

 �  formulimi i vizionit,

 �  identifikimi i parimeve dhe vlerave,

 �  përcaktimi i qëllimeve të prioriteteve strategjike,

 �  përpilimi i hartës strategjike,

 �  përcaktimi i treguesve kryesorë të performancës,

 �  përcaktimi i vlerave qëllimore për secilim tregues kyç të 
performancës,

 �  identifikimi i masave dhe aktiviteteve për arritjen e vlerave 
qëllimore,

 �  përpilimi i hartës së balancuar të treguesve,

 �  përpilimi i draft-versionit të Strategjisë,

 �  debat publik,

 �  miratimi i Strategjisë nga ana e Këshillit të Komunës.
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Hyrje

Strategjia është përpiluar në bazë të Raportit për gjendjen 
ekzistuese në Komunën e Strugës, si edhe Analiza Strategjike të 
cilat janë dhënë si dokumente shoqëruese të strategjisë. Strat-
egjia do të jetë e shoqëruar me plan aksionar, i cili do të përpunojë 
aktivitetet konkrete dhe do të kontribuojë në përmbushjen e pri-
oriteteve dhe masave të caktuara strategjike në drejtim të arritjes 
së vizionit të komunës.

Dokumenti është në përputhje me:

 � Strategjinë Kombëtare për të Rinjtë e vitit 2005.

 � Planin Aksionar Kombëtar për implementimin e Strategjisë 
Kombëtare për të Rinjtë për vitin 2009,

 �  Programi për zhvillimin e planifikimit rajonal veriperëndi-
mor të vitit 2010.
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VIZIONI 

Me qëllim që të realizojmë vizionin tonë do të sigurojmë 
qëndrueshmërinë dhe parashikimin e mjeteve financiare prej buxhetit 
të komunës të dedikuar për programet e të rinjve, do të zhvillojmë 
kapacitetin administrativ komunal, por edhe kapacitetet e shoqatave 
qytetare të cilat punojnë me të rinjtë, do të prezantojmë modeleve 
inovative për zgjidhjen e problemeve dhe nevojave të të rinjve në 
komunë dhe do të mbindërtojmë politikat dhe shërbimet tona sipas 
pritjeve dhe kënaqshmërisë së të rinjve dhe qytetarëve në ndërtimin 
e shoqërisë qytetare – multikulturore kushte për jetë ekonomike dhe 
socio – kulturore, si edhe mjedisin e shëndoshë jetësor.

3

TË RINJTË NË KOMUNËN E STRUGËS 
JANË BARTËS DHE FAKTOR INTEGRUES 
NË NDËRTIMIN E SHOQËRISË QYTETARE 
– MULTIKULTURORE, JETËS EKONOMIKE 
– SOCIALE DHE MJEDISIT JETËSOR TË 
SHËNDOSHË
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PARIMET DHE VLERAT

Në procesin e realizimit të prioriteteve dhe masave strategjike 
për realizimin e vizionit të Komunës së Strugës për bashkëpunim 
me të rinjtë në periudhën 2015 – 2020 do të bazohemi në parimet 
dhe vlerat vijuese:

 � Barazia – Komuna e Strugës do të mundësojë që të gjithë 
të rinjtë të kenë të drejtë për mundësi të barabarta, në 
informim, në zhvillim personal, mësim të përjetshëm, pu-
nësim në harmoni me karakteristikat e ndryshme vetjake, 
zgjedhjes dhe aftësive. Sigurohet respektimi i barazisë 
gjinore, mosdiskriminimi, liria, dinjiteti, siguria, zhvillimi 
personal dhe shoqëror i të rinjve. 

 � Multikulturalizmi – Komuna e Strugës do të mundësojë re-
spektimin e diversitetit në të gjitha sferat e jetës njerëzore, 
tolerancës, si edhe afirmimin e qasjeve artistike dhe krea-
tive të drejtuara kah kultivimi dhe zhvillimi i dialogut ndër 
kulturor midis të rinjve. 

 � Transparencë: do të promovohet nivel i lartë i transpar-
encës së informatave me të cilat disponon, shërbimet të 
cilat i ofron, procedurat sipas të cilave realizohen dhe kri-
teret sipas të cilave mundësohen të njejtat. Komuna do të 
sigurojë transparencë në drejtim të njohjes së problemeve 
dhe nevojave të të rinjve nga ana e tërë komunitetit lokal.

 � Llogaridhënie: llogaridhënie për punën e pushtetit lokal 
(Kryetarit të Komunës, Këshillit dhe administratës) çfarë 
është realizuar, por edhe çfarë nuk është realizuar në 
kuadër të programeve të parashikuara komunale me ra-
porte të detajuara financiare të programeve të realizuara, 
projekteve, masave dhe aktiviteteve. 

4
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Parimet dhe vlerat

 � Pjesëmarrje aktive e të rinjve – Komuna e Strugës do të 
sigurojë të drejta, mbështetje, mjete, hapësirë dhe mundësi 
që të rinjtë të mund të marrin pjesë në procesin e miratimit 
të vendimeve edhe në aktivitetet të cilat kontribuojnë për 
ndërtimin e një shoqërie më të mirë.

 � Qasje – Komuna e Strugës i njeh dhe do t’i përforcojë kapac-
itetet e të rinjve si resurs i rëndësishëm shoqëror dhe tregon 
besim dhe mbështetje për potencialet e tyre: të rinjtë dinë, 
munden dhe kanë shkathtësi. Do të mundësojë dhe do të 
sigurojë qasje të të gjitha resurseve për të rinjtë. Komuna 
do të mundësojë kushte për ruajtjen e shëndetit të të rinjve 
dhe kalimin cilësor të kohës së lirë. Komuna do të afirmojë 
dhe do të stimulojë prezantimin gradual dhe zhvillimin e ar-
simimit përfshirës në të gjitha nivelet. 

 � Inoviteti: vazhdimisht do të kërkohen procedura spontane 
dhe sistematike për prezantimin e mënyrave të reja për re-
alizimin më efikas, më efektiv dhe më cilësor të detyrave të 
punës.

 � Përgjegjësia – Komuna do të nxitë dhe do të zhvil-
lojë përgjegjësinë e atyre që punojnë me të rinjtë, si edhe 
përgjegjësinë e të rinjve në përputhje me mundësitë e tyre. 

 � Solidariteti – Komuna e Strugës do të mbështesë solidar-
itetin midis gjeneratave dhe rolin e të rinjve në ndërtimin e 
shoqërisë demokratike. Në komunë nxiten të gjitha format e 
solidaritetit midis gjeneratave, kulturës së mos dhunës dhe 
tolerancës midis të rinjve. 

 � Bashkëpunimi – Mbështetet dhe sigurohet liria e të shoqëru-
arit dhe bashkëpunimi me moshatarët dhe nxitet bashkëpun-
imi midis gjeneratave në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. 
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POLITIKAT AKTUALE PËR TË 
RINJTË NË KOMUNËN STRUGË

Sipas analizës strategjike, në Komunën e Strugës në periudhën e kalu-
ar janë regjistruar përpjekje për krijimin e politikave lokale për të rinjtë, 
por gjithsesi nuk ekziston dokument aktual dhe memorie institucionale 
për aktivitetet paraprake6, ku bën pjesë edhe Komuna e Strugës nuk ka 
përcaktuar masa dhe aktivitete të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë 
të bëjnë me problemet e popullatës së re, mungesën e iniciativave të 
brendshme ose të jashtme. Të rinjtë në Komunën e Strugës nuk marrin 
pjesë dhe nuk janë përfshirë në proceset e miratimit/ implementimit të 
politikave në nivel lokal/ rajonal lidhur me problemet dhe nevojat e të 
rinjve. Mund të thuhet se Komuna e Strugës nuk ka vendosur procedura 
rrjedhëse për dialog dhe krijimin e politikave për të rinjtë, para së gjithash 
për shkak të mungesës së iniciativës nga të rinjtë dhe mosnjohjes së nevo-
jave të tyre si prioritet në krahasim me qëllimet tjera. Në kuadër të struk-
turës organizative të komunës nuk ekziston formë organizative e cila do 
të merrej me nevojat dhe çështjet e të rinjve, ndërsa në administratën 
komunale madje nuk ka as person të caktuar i cili punon kryekëput me 
problematikën lidhur me të rinjtë.

Në Komunën e Strugës momentalisht projektet të cilat kanë të bëjnë 
me rininë janë pjesë e aktiviteteve në programet e komunës në sferat: 
sporti dhe rinia, kultura, arsimi dhe mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmi-
jëve. Mjetet të cilat ndahen prej buxhetit të komunës për mbështetjen e 
aktiviteteve të të rinjve janë të parëndësishme. Pjesa më e madhe e ak-
tiviteteve lidhur me të rinjtë janë të financuara nga transferimi i mjeteve 
deri te shoqatat. Në numrin më të madh të rasteve, buxheti i Komunës 
së Strugës është prezantuar vetëm në debatet publike dhe të rinjtë nuk 
janë përfshirë në krijimin e tij. Komunikimi me të rinjtë realizohet krye-
sisht nëpërmjet shoqatave. Shfrytëzohen të gjitha format për komuni-
kim si edhe me të gjithë qytetarët nëpërmjet të: lajmërimeve, shpalljeve, 
takimeve të kryetarit të komunës me qytetarët. Analiza strategjike ka 
identifikuar se ekziston apati te të rinjtë për përfshirjen në aktivitetet e 
organizuara nga komuna dhe ka mungesë të aktivizmit rinor.

6 http://www.southwestregion.mk/media/8973/programa%20za%20razvoj%20na%20
jugozapaden%20planski%20region%202010-2015.pdf

5
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Politikat rrjedhëse për të rinjtë në Komunën Strugë

Rajoni jugperëndimor kryesisht, dhe në kuadër të kësaj edhe Komu-
na e Strugës, është në mesin e më të varfërve në RM në bazë të shumë 
treguesve edhe atë: BPK për kokë banori, punësimi, investimet në mjetet 
themelore, etj. Popullata e Komunës së Strugës shënon një rritje të butë 
të vazhdueshme në dhjetëvjetorin e fundit si edhe barazia gjinore. Edhe 
pse ekziston një tendencë e shtimit të ndjeshëm të popullatës, numri i 
nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm tregon shenja të zvogëlimit që 
bart deri te përfundimi se një nga shkaktarët e gjendjes së tillë është mi-
grimi dhe emigracioni i popullatës prej komunës.

Duke pasur parasysh se rreth 30% nga të papunët në Strugë janë per-
sona të rinj të moshës prej 15 deri në 30 vjet7. Programi për Zhvillimin 
e Rajonit Jugperëndimor të planifikimit prej vitit 20088, njëri prej prior-
iteteve kryesore të komunës është zhvillimi i kulturës sipërmarrëse te të 
rinjtë nëpërmjet mbindërtimit të diturive dhe shkathtësive të të rinjve për 
edukim të vazhdueshëm për punësimin e tyre të suksesshëm. 

Komuna është një komunitet multikulturor dhe multietnik me traditë 
të bashkëjetesës dhe ndihmë të bashkëqytetarëve. Rritja e përjashtimit 
etnik dhe mosdurimit ndëretnik në RM paraqet një rrezik për zhvillimin e 
të rinjve në komunën Strugë. 

Edhe përkrah asaj se të dhënat zyrtare statistikore nuk tregojnë 
numër të rëndësishëm të personave të emigruar jashtë Republikës së 
Maqedonisë për vitin 2013, gjithsesi Komuna e Strugës ka saldo nega-
tive të migrimit. Liberalizimi i regjimit të vizave, varfëria dhe mundësia 
gjithnjë më e madhe që të rinjtë të mësojnë, studiojnë dhe punojnë jashtë 
shtetit, mundësojnë rritjen e tendencës për largim të popullatës së re të 
aftë për punë nga komuna. Lëvizjet më të mëdha migruese vërehen në 
mesin e gjinisë femrore. Gjithsesi, të dhënat për migrimin e popullatës 
do të dalin nga regjistrimi i ri i popullatës që është shumë i nevojshëm për 
shkak të planifikimit të zhvillimit.

7 

8 Agjencia për Punësim e RM-së – Pasqyra e personave të papunësuar sipas strukturës së 
moshës (gjendja në 31.8.2014)
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HARTA STRATEGJIKE

Harta strategjike jep pamje të plotë të raportit shkak-pasojë 
të prioriteteve të Komunës së Strugës në arritjen e Vizionit për të 
rinjtë deri në vitin 2020 nëpërmjet të katër perspektivave:

 � Qytetarët e kënaqur, 

 � Sigurimi i shërbimeve, 

 � Përforcimi i kapaciteteve; dhe

 � Menaxhimi me buxhetin 

Në bazë të analizave gjithëpërfshirëse në secilën prej perspek-
tivave (shiko Shtojcat) janë përkufizuar qëllimet prioritare strat-
egjike për secilën perspektivë në veçanti. 

6
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Harta strategjike

VIZIONI: 
TË RINJTË NË KOMUNËN E STRUGËS JANË BARTËS DHE FAKTOR INTEGRUES NË NDËRTIMIN 
E SHOQËRISË QYTETARE – MULTIKULTURORE, JETËS EKONOMIKE – SOCIALE DHE MJEDISIT 
JETËSOR TË SHËNDOSHË

QYTETARËT E KËNAQUR: 

SIGURIMI I SHËRBIMEVE: 

ZHVILLIMI I KAPACITETEVE: 

MENAXHIMI ME BUXHETIN: 

PARIMET/ VLERAT: 
BARAZI, MULTIKULTURALIZËM, TRANSPARENCË, LLOGARIDHËNIE, PJESËMARRJE AKTIVE E 
TË RINJVE, QASJE, INOVITET, PËRGJEGJËSI, SOLIDARITET, BASHKËPUNIM 

PËRFORCIMI I 
PARTNERITETEVE ME 
ORGANIZATAT RINORE

RRITJA E NUMRIT 
TË PROJEKTEVE 
MULTIKULTURORE

ZVOGËLIMI I 
MIGRIMEVE TË 
KUADROVE TË RINJ 
TË EDUKUAR

AVANCIMI DHE 
ZHVILLIMI I ARSIMIT 
FORMAL DHE 
JOFORMAL I TË RINJVE

QASJE MË 
EFIKASE DERI TE 
FONDET E BE

RRITJA E 
EFEKTIVITETIT 
NË SIGURIMIN E 
SHËRBIMEVE PËR 
TË RINJTË

PËRFORCIMI I 
KAPACITETEVE 
TË KOMUNËS PËR 
BASHKËPUNIM ME 
TË RINJTË

PËRFORCIMI I 
KAPACITETEVE TË 
ORGANIZATAVE 
RINORE

SIGURIMI I BUXHETIT 
PËR MBËSHTETJEN 
E PROJEKTEVE TË 
FINANCUAR NGA BE 
DHE FONDE TË TJERA

BUXHETI PËR 
AKTIVIZMIN 
RINOR
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PRIORITETET DHE MASAT 
STRATEGJIKE PËR TË RINJTË 

DERI NË VITIN 2020 

7.1 Menaxhimi me buxhetin

Anë e fuqishme e Komunës së Strugës lidhur me perspektivën fi-
nanciare është eksperienca e deritanishme prej mbështetjes së rreg-
ullt financiare e cila ndahet nga buxheti i komunës për SQ. Gjithsesi, 
edhe përkrah praktikës shumëvjeçare për financimin e SQ një pjesë e 
vogël e buxhetit shfrytëzohet për këtë qëllim që faktikisht është edhe 
anë e dobët nga kjo perspektivë. Si anë të dobëta janë identifikuar: 
niveli i pamjaftueshëm i pjesëmarrjes së të rinjve gjatë planifikimit 
të buxhetit dhe mjetet financiare të pamjaftueshme për investime 
kapitale për nevojat e të rinjve.

Rritja e buxhetit për nevojat e të rinjve dhe qasja deri te fondet 
e BE-së janë identifikuar si mundësi më të rëndësishme, ndërsa mos-
pasja e mbështetjes nga pushteti qendror dhe jo likuiditeti i komunës 
janë rreziqet kryesore në këtë perspektivë.

Për këtë arsye, strategjia për përmirësim e cila duke shfrytëzuar 
përparësitë dhe mundësitë për tejkalimin e anëve të dobëta dhe 
tejkalimin e rreziqeve, paraqet zgjidhje të arsyeshme. Në masë të 
caktuar mund të merren në konsiderim edhe strategjitë ofensive të 
cilat do të shfrytëzojnë anët e fuqishme me qëllim që të shfrytëzojnë 
përparësinë e mundësive.

Prioritetet strategjike të cilat buruan nga analiza strategjike në 
perspektivën e Menaxhimit me buxhetin janë dy strategji ofensive:

 � MB1: Rritja e buxhetit për aktivizmin rinor;

 � MB2: Sigurimi i buxhetit për mbështetjen e projekteve të fi-
nancuara nga fondet e BE dhe fondet tjera

7
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Prioritetet dhe masat strategjike 
për të rinjtë deri në vitin 2020

Për arritjen e këtyre prioriteteve janë të nevojshme masa për: përf-
shirjen e të rinjve në procesin e planifikimit të buxhetit; si edhe masa 
për sigurimin e mbështetjes buxhetore në procesin e aplikimit dhe im-
plementimit të projekteve të financuar nga BE dhe prej fondeve të tjera.

7.2 Zhvillimi i kapaciteteve

Anët e fuqishme të Komunës së Strugës 

Me qëllim që të mund të realizohen ndryshimet dhe adaptimi 
i proceseve të për sigurimin e shërbimeve më cilësore, është e ne-
vojshme të krijohet një klimë e volitshme organizative për mësim 
dhe zhvillim, gjegjësisht zhvillimin e kapaciteteve. Në këtë perspe-
ktivë dominojnë dobësitë por janë ndjekur prej anëve të fuqishme 
të identifikuara. Analiza çon në atë se duhet përpiluar strategji 
të cilat do t’i minimizojnë anët e dobëta dhe strategji të cilat do 
të shfrytëzojnë anët e fuqishme që të shfrytëzojnë përparësitë e 
mundësive. 

Prioritetet strategjike të cilët buruan nga analiza strategjike 
në perspektivën e Zhvillimit të kapaciteteve janë dy strategji për-
mirësimi:

 � ZhK1: Përforcimi i kapaciteteve të komunës për bashkëpun-
imin me të rinjtë;

 � ZhK2: Përforcimi i kapaciteteve të Shoqatave për punë me të 
rinjtë.

Për arritjen e këtyre prioriteteve janë të nevojshme masa për: 
planifikimin dhe organizimin e trajnimeve për personat të përf-
shirë nga ana e komunës në dhënien e shërbimeve dhe udhëheqjen 
e projekteve për të rinjtë; si edhe planifikimin dhe realizimin e tra-
jnimeve të shoqatave të cilat punojnë me të rinjtë.
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Prioritetet dhe masat strategjike 
për të rinjtë deri në vitin 2020

7.3 Sigurimi i shërbimeve

Gjatë analizës së kësaj perspektive janë identifikuar një numër 
i rëndësishëm i anëve të dobëta, por edhe të mundësive. Numri 
i tyre në krahasim me anën e fuqishme dhe rreziqeve është disa 
herë më i madh, gjë e cila na orienton në përfundimin se duhet 
të përpilohen strategji të cilat do të shfrytëzojnë përparësitë e 
mundësive nëpërmjet të tejkalimit të anëve të dobëta.

Prioritetet strategjike të cilët buruan nga analiza strategjike 
në perspektivën e Sigurimit të shërbimeve janë katër strategji për 
përmirësim:

 � SSh1: Rritja e efektivitetit në sigurimin e shërbimeve për 
të rinjtë;

 � SSh2: Rritja e numrit të projekteve multikulturore;

 � SSh3: Avancimi dhe zhvillimi i arsimimit formal dhe 
joformal i të rinjve;

 � SSh4: Qasje më efikase deri te fondet e BE-së.

Për arritjen e këtyre prioriteteve janë të nevojshme masa për: 
përfshirjen e të rinjve në krijimin e shërbimeve dhe analiza dhe 
zhvillimi i shërbimeve në nivel lokal për nevojat e të rinjve; masat 
për përfshirjen e të rinjve në përpilimin dhe implementimin e pro-
jekteve; avancimin dhe zhvillimin e arsimit formal dhe joformal të 
të rinjve; si edhe zhvillimi i programit për aplikimin në projektet e 
financuar nga fondet e BE-së dhe fondet të tjera.
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Prioritetet dhe masat strategjike 
për të rinjtë deri në vitin 2020

7.4 Qytetarët e kënaqur

Parë në aspektin e të rinjve, ana e fuqishme e Komunës së 
Strugësështë që administrata komunale është e hapur për bashkë-
punim dhe tanimë ka vendosur bashkëpunim të mirë me shoqatat 
qytetare aktive, gjë e cila do të mundësojë harmonizimin më të 
lehtë prioriteteve të përbashkëta dhe implementimin e papenguar 
të masave dhe aktiviteteve.

Duke pasur parasysh numrin e madh të anëve të dobëta dhe 
kërcënimeve të identifikuara, duhet të përpilohen strategji të cilat 
do të shfrytëzojnë mundësitë për tejkalimin e anëve të dobëta, si 
edhe strategji të cilat do të minimizojnë anët e dobëta dhe do t’i 
tejkalojnë kërcënimet.

Prioritetet strategjike të cilët buruan nga analiza strategjike 
në perspektivën e Qytetarëve të kënaqur janë tre strategji të ndry-
shme – strategjia për shmangie, strategjia ofensive dhe strategjia 
për përmirësim:

 � QK1: Përforcimi i partneriteteve me Shoqatat të cilat punojnë 
me të rinjtë; 

 � QK2: Rritja e përfshirjes së të rinjve në realizimin e projekteve 
multikulturore;

 � QK3: Zvogëlimi i migrimit të personave të rinj të edukuar.

Për arritjen e këtyre prioriteteve janë të nevojshme masa për: 
zhvillimin e iniciativave rinore; përfshirjen e të rinjve nga qyteti i 
Strugës dhe vendbanimet rurale në projekte dhe mjediset rurale; 
si edhe programi për angazhimin e personave të ri të edukuar dhe 
masat për arsimim sipas tregut të punës.
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HARTA E BALANCUAR E 
TREGUESVE NË KOMUNËN E 

STRUGËS PËR SFERËN TË RINJTË

Harta e balancuar e treguesve mundëson që të ndiqet më mirë 
se cilat hapa strategjike do t’i ndërmarrë Komuna e Strugës në 
periudhën 2015 – 2020 dhe cilat rezultate duhet të arrihen që të 
realizojë vizionin e saj për të rinjtë në komunë. 

Me qëllim që të sigurohet fokusi dhe prioritizimi më i mirë 
strategjik në implementimin e aktiviteteve, deri te secili prej katër 
aspekteve të strategjisë dhe prioriteteve strategjike në kllapa është 
dhënë rëndësia (vlefshmëria) e tyre relative për secilin aspekt dhe 
prioritetet strategjike përkatëse të shprehur me përqindje. Vlera 
e përqindjes tregon rëndësinë e secilit aspekt në krahasim me tre 
aspektet tjera, si edhe rëndësinë e secilit prioritet strategjik në kuadër 
të katër aspekteve. Përqindja më e madhe domethënë fokus më i 
madh strategjik dhe rëndësi më e madhe për këtë aspekt ose prioritet.

Harta e baraspeshuar e treguesve është dhënë më poshtë.

8
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HARTA E BALANCUAR E TREGUESVE TË KOMUNËS SË STRUGËS PËR SFERËN  
TË RINJTË 2015 – 2020

VIZIONI:
TË RINJTË NË KOMUNËN E STRUGËS JANË BARTËS DHE FAKTOR INTEGRUES NË 

NDËRTIMIN E SHOQËRISË QYTETARE – MULTIKULTURORE, JETËS EKONOMIKE – SOCIALE 
DHE MJEDISIT JETËSOR TË SHËNDOSHË.

PRIORITETET TREGUESIT

VLERAT 
QËLLIMORE

2020 MASAT/ INICIATIVAT

QYTETARËT E KËNAQUR (26%)

QK1. RRITJA E 
PJESËMARRJES 
SË TË RINJVE 
NË PROCESET 
E MIRATIMIT TË 
VENDIMEVE NË 
KOMUNË (10%)

1.1 SHKALLA E KËNAQË-
SISË SË TË RINJVE PREJ 
PËRFSHIRJES NË MIRA-
TIMIN E VENDIMEVE NË 
KOMUNË 

60% 1.1 PROGRAMI PËR ZH-
VILLIMIN E INICIATIVAVE 
RINORE

1.2 MASAT PËR PËRFOR-
CIMIN R PARTNERITETEVE 
ME ORGANIZATAT 
RINORE

QK2. RRITJA E 
PËRFSHIRJES 
SË TË RINJVE NË 
REALIZIMIN E 
PROJEKTEVE MUL-
TIKULTUROR (6%)

2.1 SHKALLA E KËNAQË-
SISË SË TË RINJVE PREJ 
PROJEKTEVE MULTIKUL-
TURORE

60% 2.1 MASAT PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE 
NË PROJEKTET PREJ 
QYTETIT STRUGË DHE 
MJEDISEVE RURALE

QK3. ZVOGËLIMI 
I MIGRIMIT TË 
PERSONAVE TË 
RINJ TË EDUKUAR 
(10%)

3.1 SHKALLA E MIGRIMIT 
TË PERSONAVE TË RI

3.2 SHKALLA E PAPUNË-
SISË SË TË RINJVE

<10%

<40%

3.1 PROGRAMI PËR AN-
GAZHIMIN E PERSONAVE 
TË RINJ TË EDUKUAR

3.2 MASAT PËR ARSIMIM-
IN PËR TREGUN E PUNËS

3.3 MASAT PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE NË 
TREGUN E PUNËS

Harta e balancuar e treguesve 
në Komunën e Strugës për sferën të rinjtë
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HARTA E BALANCUAR E TREGUESVE TË KOMUNËS SË STRUGËS PËR SFERËN  
TË RINJTË 2015 – 2020

VIZIONI:
TË RINJTË NË KOMUNËN E STRUGËS JANË BARTËS DHE FAKTOR INTEGRUES NË 

NDËRTIMIN E SHOQËRISË QYTETARE – MULTIKULTURORE, JETËS EKONOMIKE – SOCIALE 
DHE MJEDISIT JETËSOR TË SHËNDOSHË.

PRIORITETET TREGUESIT

VLERAT 
QËLLIMORE

2020 MASAT/ INICIATIVAT

SIGURIMI I SHËRBIMEVE (28%)

SSH1. RRITJA E 
EFEKTIVITETIT 
NË SIGURIMIN E 
SHËRBIMEVE PËR 
TË RINJTË (10%)

1.1 NUMRI I SHËRBIMEVE 
TË MBËSHTETURA PËR 
NEVOJAT E TË RINJVE

>8 1.1 VENDOSJA E STRUK-
TURËS JOFORMALE PËR 
MBËSHTETJEN E TË 
RINJVE

1.2 PËRFSHIRJA E TË 
RINJVE NË KRIJIMIN E 
SHËRBIMEVE PËR NEVO-
JAT E TË RINJVE NË NIVEL 
LOKAL 

SSH2. RRITJA E 
NUMRIT TË PRO-
JEKTEVE TË ORI-
ENTUAR KAH TË 
RINJTË (10%)

2.1 NUMRI I PROJEKTEVE 
TË REALIZUAR NË NIVEL 
VJETOR

>20 2.1 MASAT PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE NË 
PËRPILIMIN DHE IMPLE-
MENTIMIN E PROJEKTEVE

2.2 PROGRAMI PËR 
PËRPILIMIN E PROJEK-
TEVE NË SFERËN E SIPËR-
MARRJES DHE PUNËSIMIT 
TË TË RINJVE

2.3 PROGRAMI PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE 
NË ZHVILLIMIN E JETËS 
SOCIALE-KULTURORE NË 
KOMUNË

2.4 PROGRAMI PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE NË 
MBROJTJEN E MJEDISIT 
JETËSOR 

SSH3. AVANCIMI 
DHE ZHVILLIMI I 
ARSIMIMIT FOR-
MAL DHE JOFOR-
MAL TË TË RINJVE 
(8%)

3.1 SHKALLA E PUNËSIM-
IT TË TË RINJVE (15-24)

3.2 NUMRI I TRAJNIMEVE 
TË REALIZUAR PËR AR-
SIMIN JOFORMAL

>25%

>30

3.1 MASAT PËR AVAN-
CIMIN DHE ZHVILLIMIN E 
ARSIMIT FORMAL TË TË 
RINJVE

3.2 MASAT PËR AVAN-
CIMIN DHE ZHVILLIMIN E 
ARSIMIT JOFORMAL TË 
TË RINJVE

Harta e balancuar e treguesve 
në Komunën e Strugës për sferën të rinjtë
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STRATEGJIA PËR TË RINJTË 2015 - 2020

HARTA E BALANCUAR E TREGUESVE TË KOMUNËS SË STRUGËS PËR SFERËN  
TË RINJTË 2015 – 2020

VIZIONI:
TË RINJTË NË KOMUNËN E STRUGËS JANË BARTËS DHE FAKTOR INTEGRUES NË 

NDËRTIMIN E SHOQËRISË QYTETARE – MULTIKULTURORE, JETËS EKONOMIKE – SOCIALE 
DHE MJEDISIT JETËSOR TË SHËNDOSHË.

PRIORITETET TREGUESIT

VLERAT 
QËLLIMORE

2020 MASAT/ INICIATIVAT

ZHVILLIMI I KAPACITETEVE (23%)

ZHK1. PËRFORCI-
MI I KAPACITETEVE 
TË KOMUNËS PËR 
BASHKËPUNIMIN 
ME TË RINJTË 
(11%)

1.1 NUMRI I PERSONAVE 
TË PËRFSHIRË NGA 
ANA E KOMUNËS NË 
PLANIFIKIMIN DHE IMPLE-
MENTIMIN E PROJEKTEVE 
PËR TË RINJTË NË NIVEL 
VJETOR

10 1.1 PROGRAMI PËR 
PËRFORCIMIN E KAPAC-
ITETEVE TË KOMUNËS 
PËR BASHKËPUNIM ME 
TË RINJTË

ZHK2. PËRFORCI-
MI I KAPACITETEVE 
TË SHOQATAVE 
PËR TË RINJTË 
(12%)

2.1 NUMRI I TRAJNIMEVE 
TË REALIZUAR PËR SHO-
QATAT NË NIVEL VJETOR

24 2.1 PROGRAMI PËR 
PËRFORCIMIN E KAPAC-
ITETEVE E ORGANIZAT-
AVE RINORE 

MENAXHIMI ME BUXHETIN (26%)

MB1. RRITJA E 
BUXHETIT PËR 
AKTIVIZMIN RINOR 
(15%)

1.1 % PREJ BUXHETIT 
PËR MBËSHTETJEN E 
PROJEKTEVE PËR TË 
RINJTË

1.2 NUMRI I PROJEKTEVE 
TË MBËSHTETURA

3%

10

1.1 MASAT PËR PËRF-
SHIRJEN E TË RINJVE 
NË PLANIFIKIMIN E 
BUXHETIT

MB2. RRITJA E 
MJETEVE JO BUX-
HETORE PËR 
MBËSHTETJEN E 
ORGANIZATAVE 
RINORE (11%)

2.1 LARTËSIA E MJETEVE 
JO BUXHETORE PËR 
MBËSHTETJEN E 
ORGANIZATAVE RINORE

2.2 % E MJETEVE 
PREJ BUXHETIT PËR 
MBËSHTETJEN E APLIKIMIT 
DHE IMPLEMENTIMIT 
TË PROJEKTEVE TË 
FINANCUAR NGA FONDET E 
BE-SË DHE FONDE TË TJERA

2.3 NUMRI I PROJEKTEVE TË 
MBËSHTETURA

100,000 EUR

1%

10

2.1 THEMELIMI I FONDIT 
PËR MBËSHTETJEN E 
PROJEKTEVE TË BE-SË 
DHE PROJEKTEVE TË 
TJERA TË HUAJA

2.2 PROGRAM PËR 
SHFRYTËZIMIN MË TË 
MIRE TË MJETEVE PREJ 
FONDEVE TË BE-SË DHE 
FONDEVE TË TJERA

PARIMET/ VLERAT:

BARAZI, MULTIKULTURALIZËM, TRABSPARENCË, LLOGARIDHËNIE, PJESËMARRJE AKTIVE 
E TË RINJVE, QASJE, INOVATIVITET, PËRGJEGJËSI, SOLIDARITET, BASHKËPUNIM

Harta e balancuar e treguesve 
në Komunën e Strugës për sferën të rinjtë
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MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Harta e baraspeshuar (balancuar) e treguesve paraqet një vegël 
të rëndësishme për monitorimin e implementimit të Strategjisë së 
të Rinjve në Komunën e Strugës 2015-2020, për shkak të asaj se të 
gjitha qëllimet dhe masat - financiare dhe jofinanciare - burojnë nga 
vizioni. Realizimi i përfitimeve prej TKI të komunës ndiqen nëpërm-
jet të raporteve, diskutimeve, komunikimeve, azhurnimeve dhe vep-
rimeve. Raportet e TKI-së së komunës përpilohen në afat tremujor, 
sipas radhitjes së caktuar. Gjatë kësaj, në procesin e ndjekje rolin 
e tyre e kanë kryetari i komunës, sekretari dhe udhëheqësit e sek-
torëve të cilët janë përgjegjës për implementimin e masave dhe ak-
tiviteteve për qëllimet përkatëse prioritare strategjike.

Roli i kryetarit të komunës është që të sigurojë personin 
përgjegjës për ndjekjen e zbatimit të Strategjisë për të Rinjtë të 
Komunës së Strugës 2015-2020. Personi përgjegjës për ndjekjen e 
implementimit të strategjisë kryen aktivitetet vijuese:

 � koordinon grumbullimin e informatave prej sektorëve;

 � informon udhëheqësit e sektorëve për afatet përfundim-
tare për dorëzimin e raporteve të sektorëve për të rinjtë;

 � konsolidon raportet e sektorëve në një Raport të vetëm për 
TKI të Komunës së Strugës;

 � dorëzon raportet e konsoliduar te sekretari, kryetari i ko-
munës dhe këshilltarët e Komunës së Strugës;

 � ndjek dhe realizon procesin e futjes së ndryshimeve në TKI.

 � Roli i udhëheqësve të sektorëve në procesin e ndjekjes së 
arritjeve të vlerave qëllimore të TKI-së për të rinjtë në Ko-
munën e Strugës përbëhet prej:

9
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 � përcaktimit të personit përgjegjës për secilin tregues prej 
prioriteteve strategjike të cilat janë pjesë e qëllimeve të 
sektorit;

 � përpilimit të raporteve për realizimin e aktiviteteve në 
nivel të sektorit;

 � pjesëmarrjes në revidimin e treguesve për secilin qëllim pri-
oritar që është pjesë e qëllimeve të sektorit.

 � Personi përgjegjës për secilin tregues prej qëllimeve priori-
tare strategjike në procesin e ndjekjes së arritjeve të vler-
ave qëllimore të TKI-së i realizon aktivitetet vijuese:

 � koordinon grumbullimin e informatave në kuadër të sek-
torit;

 � informon udhëheqësin e sektorit për afatet përfundimtare 
për dorëzimin e raportit të sektorit;

 � përpilon raportin e vetëm të sektorit dhe e dorëzon pranë 
udhëheqësit të sektorit;

 � ndjek dhe realizon procesin e futjes së ndryshimeve në TKI.

Përveç monitorimit, TKI do të shfrytëzohet edhe për vlerësimin 
e realizimit të planit strategjik, me qëllim që të përcaktohet: se a 
janë realizuar qëllimet e planifikuara të politikës në mënyrë efi-
kase dhe a janë paraqitur efekte të padëshirueshme (nëse po në 
çfarë shkalle). Prishja ose ndërprerja e lidhshmërisë së shkakut dhe 
pasojës së prioriteteve, si edhe mosarritja e vlerave qëllimore të 
treguesve për prioritetet e veçanta do të japë informata për atë se 
a çfarë ndryshimesh duhet të bëhen në planin strategjik.

Monitorimi dhe vlerësimi
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