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KAPITULLI I: HYRJE
Në jetën e njeriut ekziston një numër i pakufishëm i vlerave të cilat në njërën mënyrë apo tjetrën janë të
lidhura me shëndetin dhe mirëqenien e njeriut. Por çfarë është ajo që ne e quajmë vlerë? Vlerë është e
gjithë ajo forcë tërheqëse e cila ndikon në cilësinë e jetës sonë. Po sa dhe si ndikon mjedisi në cilësinë e
jetës sonë? Në bazë të të gjitha studimeve është konstatuar se cilësia dhe mirëqenia e njeriut është e
lidhur ngusht me zhvillimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit të pastërt. Mund të thuhet se njeriu,
në përgjithësi, e din këtë të vërtetë! Atëherë bëhet pyetja: pse mjediset tona jetësore nuk zhvillohen,
mirëmbahen dhe nuk mbrohen, kur dihet se kjo është e barabart me shëndetin tonë?! Po ashtu, bëhet
pyetje se pse edhe pas shumë veprimeve dhe investimeve, mjedisi vazhdon të jetë i papastër dhe i
degraduar?

Pse mbrojtja, mirëmbajtja dhe zhvillimi i mjedisit jetësor - qëllimi?
Nëse themi se shëndeti është mbi të gjitha dhe nëse mjedisi dhe ushqimi që i përdorë njeriu është faktori
kryesor për shëndetin, atëherë çfarë bëjmë ne për mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit? Mund të themi se
ndërmirren veprime sporadike dhe të organizuara, por rezultatet nuk janë të kënaqshme. Mund të thuhet
se edhe përkundër pëërpjekjeve modeste, ende nuk e kemi të zhvilluar një sistem të përparuar, ku
përcaktohen rolet dhe detyrat e përhershme të secilit institucion dhe të secilës shtresë të shoqërisë për
kryerjen e obligimeve të veta që kanë të bëjnë me mjedisin. Qëllimi kryesor i programit të trajnimit të
këtij projekti është ndërtimi i kapaciteteve të organizatave joqeveritare, si palë shumë të rëndësishme të
interesit, për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit jetësor në Kosovë. Në veçanti, ndërtimi
i kapaciteteve të tyre në zhvillimin e projekteve për ndikim praktik në mbrojtjen e mjedisit jetësor.
Cilat janë karakteristikat bazë të zhvillimit të një projekti?
Zhvillimi i cilit do projekt duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të suksesshëm
një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi i tij dhe metodologjjia e zhvillimit dhe e menaxhimit të tij. Po cilat janë karakteristikat ose parimet kryesore që duhet
ndjerkur një zhvillues dhe menaxhues i projekteve:
 Përfshirja;
 Zbatueshmëria;
 Promovimi;
 Partneriteti;
 Promovimi;
 Efektiviteti;
 Efikasiteti;
 Cilësia;
 Suksesi.
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Përfshirja. Secili qytetar dhe secila organizatë ka të drejtë të jetë i përfshirë dhe të jep kontributin e vetë/saj
në përmirësimin e mirëqenjës së tij/saj dhe të vendit të vetë e më gjerë.
Partneriteti. OJQ – të duhet ta planifikojnë punën e tyre mbi baza të bashkëpunimit me palët e shumta të
interesit dhe në veçanti në bashkëpunim dhe partneritet me komunat. Suksesi i një OJQ – je dhe i një
projekti varet shumë nga shkalla e bashkëpunimit me partner të ndryshëm që kanë të bëjnë me mbrojtjen
dhe përparimin e mjedisit jetësor.
Zbatueshmëria. Secila OJQ, kur të filloj ta zhvilloj një projekt, duhet ta analizojë mirë se cila do të jetë
përmbajtja e projektit, cilat do të jenë rezultatet e arritura të projektit, cilat do të jenë dobia e qytetarëve
dhe e vetë OJQ – së, kend duhet ta përfshijë në punën e saj, për ta vlerësur me saktësi se sa i zbatueshëm
do të jetë projekti për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.
Promovimi. OJQ – të duhet të janë të interesuara që t’i informojnë palët e ndryshme të interesit se janë
duke bërë punë të vlefshme për interesin publik. Matja e performancës së komunave dhe matja e
kënaqshmërisë së qytetarëve mund të përdoret si mjet i rëndësishëm për t’i bindur institucionet vendore
dhe qëndrore, si dhe grupet e interesit dhe qytetarët se OJQ – të e caktuara po bëjnë punë të mira në
interes të qytetarëve.
Efektiviteti. Njëri ndër parimeet kryesore të suksesit të një OJQ – je dhe i një projekti është që të kuptojmë se
rezultatet e arritura ( produkti i punës) janë në përputhje të plotë me kërkesat e qytetarëve dhe me
objektivat e OJQ – së përkatëse. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë punën e duhur”, e sqaron më
së miri përkufizimin për efektivitetin. Nëse jemi duke e bërë punën e duhur, në orientimin e duhur dhe në
kohën e duhur, atëherë mund të themi se jemi efektiv.
Efikasiteti. Efikasiteti është procesi apo shkalla që tregon se shërbimet janë ofruar sipas kërkesave dhe me
kosto minimale të burimeve. Përgjigja në pyetjen se: “a jemi duke bërë gjëra të duhura me mjetet e
duhura”, e sqaron më së miri përkufizimin e efikasitetit. Nëse jemi duke bërë punë të duhura dhe me
burime të duhura (rracionale), atëherë jemi efikas.
Cilësia. OJQ – të duhet ta kenë qëllim, përpos ofrimit të bollshëm të shërbimeve edhe ofrimin sa më cilësor
të tyre. Ofrimi cilësor i shërbieve është i lidhur shumë me shkallën e burimeve financiare, njerëzore dhe
teknike. Sot në botë është duke u rrezikuar cilësia e shërbimeve në favor të shkurtimit të shpenzimeve.
Megjithatë një shërbim është cilësor kur ai i plotëson kërkesat dhe pritjet e konsumatorëve apo të
qytetarëve, pa i shkelur dispozitat ligjore dhe pa e dëmtuar mjedisin e jetësor.
Siguria - qëndrueshmëria. Ndryshimet sjellin paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Ndryshimet duhet
menaxhuar për të siguruar qëndrueshmëri. Nuk duhet lejuar që ndryshimet politike, ekonomike etj. të
krijojnë mjedis të paqëndrueshëm për OJQ – të dhe për zbatimin e projekteve! Me siguri nënkuptojmë
shëndetin e përgjithshëm të organizatës dhe të mjedisit të punës për punëtorët e saj. Sa më i
shëndetshëm që të jetë mjedisi i një organizate apo institucioni aq më e sigurtë është ajo për njerëzit e
saj dhe anasjelltas.
Suksesi. Secilia OJQ dhe secili njeri, me punën e vetë, synon të jetë i suksesshëm! Sukses është arritja e
rezultateve të planifikuara të punës së juaj. Suksesi është kushti themelor për ekzistencën e një
organizate, andaj që të ekzistoni duhet të jeni i sukseshëm. Që të jeni të sukseshëm duhet t’i zbatoni
zhvilloni dhe zbatoni projektet e juaja të punës në mënyrë profesionale.

Nëse me një projekt nuk kryet, së paku, një punë e dobishme për qytetarët apo për klientët e juaj,
projekt të suksesshëm nuk ka.
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Objektivat e trajnimit
Me ndihmën e këtij doracaku, pjesëmarrësit në trajnim për Ciklin e Menaxhimit të Projekteve, do të
kuptojnë për hapat kryesor të cilët duhet t’i ndërmarrin për ta zhvilluar dhe për ta menaxhuar një projekt.
Po ashtu, pjesëmarrësit do të aftësohen për veprimet që duhet t’i ndërmarrin për secilin hap apo për
secilën fazë të zhvillimit të projektit. Pjesëmarrësit në përfundim të trajnimit do të kuptojnë:
 Rolin e ciklit të projektit dhe veprimet bazike që duhet t’i ndërmarrin në secilin hapë;
 Parimet e menaxhimit të ciklit të projektit dhe zbatimi i SËOT analizës dhe Kornizës Logjike;
 Si të përdoret Korniza Logjike për vlerësimin e projekt dokumentit dhe për identifikimin e
informatave të nevojshme për zhvillimin e projektit;
 Si bëhet ndarja e detyrave të punës;
 Si bëhet monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të projektit;
 Si bëheet rishikimi dhe përmirësimi i projektit në vazhdimsi.
Grupi i synuar
Ky trajnim synon të përfshijë në procesin e ndërtimit të kapaciteteve profesionale për zhvillimin dhe
menaxhimin e projekteve, përfaqësuesit kryesor të OJQ – ve të cilat veprimtari kryesore e kanë mbrojtjen
dhe përparimin e mjedisit jetësor në Republikën e Kosovës. Po ashtu doracaku mund të përdoret nga
secili insitiucion ose organizatë e cila ka nevojë të zhvilloj projekte në cilën do fushë, nga se hapat dhe
metodologjia e zhvillimit dhe e menaxhimit janë pothuajse të njëjta.
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KAPITULLI 2: MENAXHIMIT I CIKLIT TË PROJEKTIT
Në këtë kapitull do të njoftoheni për ciklin e projektit, hapat e ciklit, përshkrimin e secilit hap të ciklit dhe
shpjegimet e nevojshme të secilit hap dhe roli i tyre në menaxhimin e projektit.
1.1. Cikli i projektit
Mënyra se si projekti është menduar dhe ndërtuar, përbëhet prej disa hapave, të cilët fillojnë dhe
përfundojnë në formë cikli apo rrethi. Aty ku përfundon hapi i fundit, fillon hapi i parë në mënyrë të
vazhdueshme. Cikli fillon me identifikimin e një ideje dhe zhvillimi i asaj ideje në një plan pune i cili mund
të zbatohet dhe të vlerësohet. Idetë mund të identifikohen në kontekst të një strategjie apo në kontekst
të zhvillimeve aktuale në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ideja formësohet edhe pasi të jemi konsultuar
me palët e interesit dhe i kemi siguruar informatat e nevojshme për problemin e caktuar.
Zakonisht një cikël i projektit rrjedh apo zhvillohet në gjashtë hapa:
1. Programimi;
2. Identifikimi;
3. Formulimi;
4. Financimi;
5. Zbatimi; dhe
6. Vlerësimi.
Hapi 1: Programimi
Gjatë këtij hapi bëhet analiza dhe identifikimi i probleve në fushën e mjedisit në shkallë vendi dhe në
shkallë të sektorëve specifik të mjedisit. Kjo nënkupton analizën e treguesëve të ndryshëm të cilët na
tregojnë për gjendjen e mjedisit në këto dy shkallë, atë kombëtar dhe lokal. Qëllimi kryesor është që të
marrim informata përkatëse për problemet, t’i përkthejmë ato në objektiva dhe prioritete të zgjidhjes së
problemeve. Këto informata do të na shërbejnë si korniza programore për orientim të zhvillimit të
projektit.
Hapi 2: Identifikimi
Gjatë këtij hapi idetë për projektin dhe zhvillimet tjera të nevojshme janë identifikuar dhe janë
fotografuar për zhvillime të mëtejme. Kjo përfshinë konsultimet me palët përfituese me të cilat bëhet
analiza e problemeve me të cilat ballafaqohen dhe së bashku bëjnë identifikimin e alternativave për
adresimin dhe zgjedhjen e atyre problemeve. Vendimi për formulimin e projektit në fazat e ardhshme,
duhet të pasqyrojë idetë e projektuesit dhe kërkesat e përfituesit apo të përfituesve.
Hapi 3: Formulimi
Gjatë këtij hapi idetë përkatëse (relevante) të projektit zhvillohen në planin e veprimit të projektit.
Përfituesit e projektit dhe palët tjera të interesit do të konsultohen për alternativat më të mira, më të
zbatueshme dhe më të qëndrueshme të veprimeve specifike për zgjedhjen afatgjate të problemeve në
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fushën e mjedisit. Gjatë kësaj faze bëhet përshkrimi i projektit apo përmbajtja e tij. Duke i marrë për bazë
të gjitha informatat përkatëse, formulohet propozim projekti, i cili shërben si dokument bazë për kërkim
të fondeve për zhvillim të mëtejm të tij.
Hapi 4: Financimi:
Gjatë këtij hapi propozim projekti diskutohet me donatorët e ndryshëm të mundshëm. Propozim projekti
duhet ta ketë propozuar një plan themelor të biznesit apo një plan të shpenzimeve të punëve që duhet
kryer. Për secilën punë dhe për secilën forcë punëtore të angazhuar duhet të jetë kalkuluar në mënyrë
racionale apo ekonomike shpenzimi përkatës. Pas diskutimeve të nevojshme propozim projekti pranohet
ose refuzohet për rishikim dhe korrigjime të nevojshme në përputhje me mundësitë buxhetore të
donatorëve, por pa e cenuar idenë themelore të projektit për zgjidhjen e problemit të caktuar mjedisor.
Hapi 5: Zbatimi
Gjatë këtij hapi propozim projekti zhvillohet në formën e tij përfundimtare dhe fillon zbatimi i tij. Ky hap
shoqërohet me procesin e tenderimit nga institucione të ndryshme publike dhe organizata të ndryshme
që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit. Gjatë kësaj faze zbatuesit e projektit, së bashku me përfituesit
e projektit dhe palët tjera të interesit, bëjnë monitorimin e përparimit të punëve dhe vlerësojnë nëse
punët po i arrijnë objektivat e planifikuara të projektit apo jo. Sipas nevojës, kahet e zhvillimit të projektit
ose objektivat e projektit mund të rishikohen dhe të riformulohen, në mënyrë që punët të zhvillohen në
përputhje me qëllimin apo idenë e projektit.
Hapi 6: Vlerësimi
Gjatë këtij hapi (faze) zbatuesit e projektit dhe financuesit e tij, bëjnë vlerësimet e nevojshme nëse
rezultatet e arritura të projektit janë në përputhje me rezultatet e planifikuara apo jo dhe të nxirren
mësime nga përvoja e zbatimit të projektit. Gjetjet nga vlerësimi shërbejnë për eleminimin e gabimeve
dhe përparimin e zhvillimit të programeve dhe të projekteve në të ardhmen. Përpos vlerësimit në
përfundim të projektit, është e preferueshme edhe një vlerësim i ndërmjetëm, gjatë zbatimit të projektit
në mënyrë që problemet eventuale të eleminohen me kohë.

Hapat e
ciklit të
projektit
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Nëse dëshironi që projektet të zbatohen pa probleme të mëdha, përfshinë në procesin e formulimit, të
zbatimit dhe të vlerësimit edhe palët e interesit dhe përfituesit. Kjo e siguron transparencën dhe ata do të
jenë aleatë të fortë të përkrahjes së projekteve tuaja.
1.2. Menaxhimi i ciklit të projektit
Me qëllim që të përmirësohet cilësia e formulimit dhe e menaxhimit të projekteve, Komisioni Evropian e
ka lansuar në vitet e ’90 të shekullit 20, konceptin e menaxhimit të ciklit të projekteve. Po ashtu ky
koncept ka të bëjë edhe me rritjen e efektivitetit të ndihmave që i ofrojnë donatorët. Në bazë të
vlerësimeve që janë bërë nga OECD, është konstatuar se në shumë vende evvropiane, anëtare të OECD,
projektet gjatë zhvillimit të tyre janë menaxhuar dobët dhe në këtë rast janë identifikuar disa shkaqe
kryesore:
 Përgatitje dhe planifikim i dobët i projekteve;
 Shumë projekte nuk kanë qenë relevante me kërkesat e përfituesëve të projekteve;
 Rreziqet e zbatimit të projekteve nuk janë marrë mjaftueshëm në konsideratë;
 Faktorët e qëndrueshmërisë së projekteve janë injoruar;
 Mësimet nga përvojat e kaluara shumë rrallë janë përdorë për përmirësimin e projekteve në të
ardhmen.
Detyrë
Plotëso tabelën në vazhdim për ta përfunduar ciklin e një projekti nga përvoja e juaj në të kaluarën ose të
një projekti që jeni duke e zhvilluar.
Cikli i projektit
Hapat e projektit

Veprimet kryesore

Rezultatet kryesore

Pjesëmarrësit

Hapat e ciklit të projektit duhet të integrohen dhe ta plotësojnë njëra tjetrën në funksion të qëllimit ose
të objektivave të përgjithshme të projektit.
Formulimi dhe zhvillimi i projektit duhet të jetë i lidhur ngushtë me nevojat ose kërkesat e përfituesit të
projektit. Nevojat e përfituesit vlerësohen në mënyrë profesionale, duke përdorur kornizën logjike ose
instrumente tjera të analizës, nga zhvilluesit e projektit dhe në konsultim të vazhdueshëm me përfituesin
dhe palët relevante të interesit. Ana e fortë e një projekti është kua ai zhvillohet në bazë të një formati të
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standardizuar, duke përfshirë të gjitha fazat e nevojshme të cilat e sigurojnë qëndrueshmërinë dhe
efektivitetin e projektit.
1.3. Parimet kryesore të menaxhimit të ciklit të projektit (MCP)
Gjatë zhvillimit të projektit duhet të mbështeteni në pesë parime kryesore:
1. Hapat e ciklit të projektit të jenë ndërtuar ashtu që të sigurojnë informata të vlefshme për
vendimmarrje të duhur;
2. Projekti duhet të jetë i orientuar në klient – apo përfshirja e palëve të interesit në procesin e
vendimmarrjes;
3. Përdorimi i kornizës logjike apo i SËOT për t’u siguruar në qasjen e qëndrueshme analitike të
zhvillimit dhe menaxhimit të projektit;
4. Përdorimi i mekanizmave të cilët e sigurojnë qëndrueshmërinë e projektit në arritjen e
kërkesave të përfituesit/ve;
5. Zbatimi i qasjes së integruar me anën e të cilës bëhet lidhja e veprimeve të secilit hap dhe e
objektivave të secilit projekt për të qenë në koherencë (përputhje) me strategjitë kombëtare
për mbrojtjen e mjedisit.
MCP i sjell bashkë parimet e menaxhimit, mjetet analitike, teknikat dhe i zbaton ato brenda procesit të
zhvillimit të ciklit të projektit për të siguruar se:
 Projektet janë në përputhje me strategjinë e pajtuar dhe me nevojat reale të përfituesëve;
 Projektet janë në pajtim me objektivat kombëtare dhe lokale për mbrojtjen e mjedisit;
 Përfituesit janë të përfshirë qysh në fazat e hershme të zhvillimit të projekieve;
 Analiza e problemeve po zhvillohet saktë;
 Objektivat janë vendosur qartë në funksion të përfitimit të grupit të synuar;
 Objektivat janë të arritshëm dhe të matshëm;
 Rreziqet dhe propozimet për shmangien e tyre janë paraparë saktë;
 Monitorimi është i bazuar në caqet relevante
 Projektet janë të qëndrueshme duke i adresuar faktorët përkatës të rrezikut dhe gjetjet e
vlerësimit të projekteve janë përdorur për përmirësimin e projekteve të reja.
1.4. Planifikimi dhe mjetet e menaxhimit të MCP
Planifikimi dhe mjetet e menaxhimit përfaqësojnë mekanizmat praktik të zhvillimit të projekteve dhe të
sigurimit të relevancës, mundësisë dhe të qëndrueshmërisë. Mjetet kryesore për menaxhimin dhe
planifikimin e projekteve janë SWOT analiza dhe Qasja e Korrniza Logjike. Me ndihmën e SËOT analizës
mundësohet identifikimi i problemeve, ndërsa me Kornizën Logjike mundësohet formulimi i objektivave,
veprimeve për arritjen e tyre dhe i treguesëve për matjen se sa po arrihen objektivat e planifikuar.
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Krijimi i ekipeve profesionale të punës duke i përfshirë, sa më shumë që është e mundur, edhe palët e
interesit. Mjetet të cilat duhet të zhvillohen nga ekipet profesionale të punës dhe që hyjnë në përdorim
për Korrnizën Logjike janë: Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, Analiza e Ndikimit Gjinor dhe Analiza Financiare
dhe Ekonomike.
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KAPITULLI 3: SWOT ANALIZA DHE QASJA E KORNIZËS LOGJIKE
Para secilit planifikim dhe zhvillim të projekteve na duhen informatat e nevojshme dhe relevante për
konkretizimin e idesë sonë. Instrumenti më i rëndësishëm për këtë qëllim është intervista me palët e
interesit, pa i përjshtuar edhe format tjera të komunikimit.
Intervista është e rëndësishme sepse ajo planifikohet paraprakisht duke u bazuar në pyetjet thelbësore, si:
 Çka vlerësoni si të mirë dhe të kënaqshme në situatën aktuale, nga pikëpamja e përgjithshme e
mjedisit?
 Çka nuk shkon mirë aktualisht në mbrojtjen e mjedisit në Kosovë?
 Cilat janë mundësitë e përmirësimit të situatës në mbrojtjen e mjedisit në të ardhmen?
 Çfarë rreziqesh mund të parashikoni për të ardhmen e mbrojtjes së mjedisit?
 Në çka bazoheni për këto vlerësime?
 A keni ndonjë fakt, burim apo referencë që ta mbështetni vlerësimin tuaj?
3.1. Organizimi i të dhënave – SWOT
Në bazë të përgjigjeve të marra nga intervistat dhe mjetet tjera të komunikimit, krijo tabloidin apo
matricën e SËOT dhe shëno anët e forta thelbësore, anët e dobëta në matricë si karakteristika aktuale të
brendshme dhe në anën tjetër shkruaji mundësitë dhe rreziqet si karakteristika të jashtme, që do të kenë
ndikim në të ardhmen e zhvillimeve mjedisore.
Si
është Gjendja e tashme
gjendja
(e brendshme)

Gjendja në të ardhmen
(e jashtme)

Mirë

Anët e forta

Mundësitë

Keq

Anët e dobëta

Rreziqet

Fjala SWOT rrjedh prej fjalëve angleze, që kanë kuptimin:





Strengths = anët e forta;
Weaknesses = anët e dobëta
Opportunities = mundësitë
Threats = rreziqet

Analizat e brendshme (hapi 1): studio anët e forta dhe anët e dobëta të idesë suaj!
Analizat e jashtme (hapi 2):
ekzamino çështjet kryesore të analizës mjedisore dhe identifiko shanset
për planin tuaj dhe rreziqet për zbatimin e tij.
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Aftësia e përpunimit të informatave dhe nxjerrja e parashikimeve për atë se çfarë do të ndodhë në të
ardhmen, është shumë e rëndësishme për secilin planifikues apo zhvillues të projekteve, që punët t’i
drejtojë në mënyrë të sigurt drejt qëllimit dhe shmangies së rreziqeve. Aftësia e parashikimit është e
ndërlidhur edhe me përcaktimin sa më real të objektivave të institucionit.
Lista e problemeve dhe e objektivave
Lista e problemeve
Lista e objektivave
Monitorimi i mjedisit

Mungesa e të dhënave

Menaxhimi i mbeturinave

Zbatimi i sistemit të integruar
për monitorimin e ajrit, ujit
dhe tokës
Zhvillimi i sistemit për
menaxhimin e të dhënave në
mjedis
Krijimi i mekanizmavve efektiv
për grumbullimin, klasifikimin
dhe riciklimin e mbeturinave

Ekziston një qasje universale për mënyrën e veprimit, të gjithë planifikuesit dhe zhvilluesit e projekteve,
pavarësisht natyrës së problemeve, duhet t’i marrin të gjitha masat që anët e dobëta t’i shndërrojnë në
anë të forta dhe rreziqet t’i shndërrojnë në mundësi për institucionin. Si metodë universale për këtë proces
është transferi i problemeve në objektiva. Shih tabelën më lartë për të kuptuar më mirë.
Objektivat në fakt nuk janë koncepte abstrakte, por nevoja ose aspirata afatgjata, apo afatshkurtra, për
zgjidhjen e problemeve. Objektivat janë rezultate konkrete të synuara për një periudhë të caktuar që
mundësojnë zhvillimin e proceseve drejt arritjes së qëllimit të projektit.
3.2. Korniza Logjike (KL)
Korniza Logjike është mjeti kryesor gjatë fazës së identifikimit dhe formulimit të ciklit të projektit. Korniza
Logjike gjatë identifikimit përdoret për t’u siguruar se idetë e projektit janë relevante me kërkesat dhe
gjatë formulimit KL na siguron mundësinë dhe qëndrueshmërinë.
KL ndahet në dy faza:




Faza 1: faza e analizës, gjatë së cilës analizohet situata aktuale e mjedisit për ta zhvilluar vizionin
për situatën të cilën dëshirojmë ta shohim në të ardhmen dhe zgjedhjen e strategjive (masave)
për arritjen e vizionit.
Faza 2: faza e planifikimit, gjatë së cilës idetë e projektit zhvillohen në veprime detaje.
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Faza analitike

Faza e planifikimit

Analiza e problemit – identifikimi i palëvve
të interesit, problemet kryesore të tyre,
rreziqet dhe shanset, përcaktimi i
shkaqeve dhe efekteve.

Korniza Logjike – definimi i strukturës së
projektit, testo logjikën e tij të
brendshme dhe formulo objektivat e
matshëm.

Analiza e objektivave - zhvillo objektivat
nga problemet e identifikuara dhe
identifiko mjetet për arritjen e tyre.

Organizimi i veprimeve – përcakto
sekuencat dhe ndërvartësinë e
veprimeve, vlerëso kohëzgjatjen, vendos
treguesit dhe bartësit e punëve.

Analiza e strategjike – identifiko disa lloje
të strategjive për arritjen e objektivave,
përcakto objektivat e përgjithshme dhe
qëllimin e projektit

Organizimi i burimeve – përdor
organizimin e veprimeve për
përcaktimin e të hyrave dhe buxhetin.

3.2. Faza analitike
3.2.1. Analiza e problemit
Për analizimin e problemit, përdoren teknika të ndryshme, por në këtë rast mund të përdoret stuhi
mendimesh dhe harta apo pema e problemeve. Së pari identifikohet problemi kryesor dhe pastaj
problemi i dytë ndërlidhet me te, e kështu me radhë. Nga kjo zgjidhet problemi kryesor për të cilin duhet
të pajtohen shumica e palëve të interesit. (shih pemën e problemit në prezantim)
Shpeshherë problemet vetëm konstatohen, por nuk zbërthehen në detaje duke i analizuar edhe shkaqet
dhe efektet e tij në situatën mjedisore. Andaj problemi duhet të përshkruhet qartë dhe saktë me të gjitha
komponentet e tij. Sa më saktë që e përcaktojmë problemin, aq më lehtë do ta zgjidhim atë.
3.2.2. Analiza e objektivave
Përderisa analiza e problemit tregon anën negative të situatës ekzistuese, analiza e objektivave tregon
anën pozitive të situatës së dëshiruar në të ardhmen. Pema e objektivave është pasqyra në të cilën
figurohet imazhi pozitiv i pemës së problemeve dhe ndërlidhja e shkakut dhe efektit për të përfunduar
problemi. Shih pemën e objektivave në prezantim!
3.2.3. Analiza e strategjive
Kjo ka të bëjë me zgjedhjen e strategjisë/ve e cila do të përdoret për arritjen e objektivave. Kjo analizë
përfshinë procesin e zgjedhjes së objektivave të cilët do të përfshin në projekt dhe të atyre të cilët do të
mbesin jashtë projektit dhe cili do të jetë qëllimi dhe objektivat e përgjithshme të projektit. Ky proces
zhvillohet duke i analizuar alternativat e ndryshme nga lista apo pema e objektivave. Këtu përfshihet edhe
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mundësia e intervenimeve të caktuara në të ardhmen. Ka lloje të ndryshme të strategjive, por në këtë
rast janë të rëndësishme:
1. Strategjia e bashkëpunimit me institucionet relevante
2. Strategjia e bashkëpunimit me përfituesit e projektit
3. Strategjia e bashkëpunimit me donatorët

3.3. Faza e planifikimit
Përfshin fazën kryesore të përmbajtjes së projektit, e cila rezulton me formatin e Kornizës Logjike. KL i
vendos veprimet logjike të projektit (nëse veprimet janë ndërmarrë, nëse rezultatet janë arritur, pastaj
qëllimi i projektit etj.) dhe përshkruan rreziqet dhe propozimet kryesore të mundshme që e
karakterizojnë KL të projektit. Këto e sigurojnë bazën e kontrollit të suksesit të projektit. Për menaxhimin
dhe mbikëqyrjen e projektit, KL përcakton ose i vendos detyrat të cilat duhet të ndërmirren, burimet e
nevojshme dhe përgjegjësitë e menaxhmentit.
3.3.1. Formati i Kornizës Logjike
Korniza Logjike nuk është mjeti magjik i cili do ta sigurojë detyrimisht suksesin e projektit. KL është një
mjet i rëndësishëm i cili nëse zhvillohet dhe nëse zbatohet në mënyrë profesionale mundëson një
organizim logjik të veprimeve në shkallë dhe shtylla të ndryshme për arritjen e rezultateve të dëshiruara
për zgjidhjen e një apo më shumë problemeve mjedisore. Po ashtu, është një mekanizëm i përshtatshëm
për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e përparimit dhe të arritjes së objektivave të planifikuara nga ana e
zbatuesëve të projektit. KL ju mundëson të mendoni, e jo vetëm ta zbatoni atë si një mjet mekanik.
KL nuk është një mjet statik, por një instrument dinamik i cili mundëson rishikimin e veprimeve të
ndryshme logjike për ta mbajtur kahun e duhur të zhvillimeve. KL u mundëson palëve të interesit të
diskutojnë dhe të kuptojnë se cilat janë pritjet e tyre dhe mjetet për arritjen e tyre. trajnerët dhe
planifikuesit e projekteve duhet të kenë kujdes që këto veprime të ndërlikuara t’i thjeshtësojnë sa të jetë
e mundur dhe të krijojnë modele të thjeshta në formë të hapësirave të zbrazta, të cilat mund të
plotësohen lehtë nga palët e ndryshme të interesit në diskutim, në bazë të kërkesave përkatëse krahas
hapësirave përkatëse. KL është një instrument i tillë i thjeshtësuar, i përbërë nga katër shtylla dhe katër
radhë. Radhët vertikale të KL tregojnë se çfarë synojmë të arrijmë, në një ndërlidhje logjike, ndërsa
shtyllat horizontale tregojnë se a po arrihen apo deri në çfarë shkalle po arrihen ato që i kemi synuar të
arrihen.
3.3.2. Nivelet e organizimit vertikal
Niveli i objektivave. Objektivat e përgjithshme të përzgjdhura vendosen në radhën e parë dhe në shtyllën
e parë të KL. Përmbajtja apo domethënja e objektivave të përgjithshme duhet të shpjegojnë se pse
projekti është i rëndësishëm për komunitetin dhe shoqërinë, qoftë në kohëzgjatje, qoftë në përmbushjen
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e kërkesave të palëve të ndryshme të interesit. Kjo duhet të reflektojë edhe ndërlidhjen me standardet
evropiane për mjedisin.
Qëllimi i projektit. Duhet të përfaqësojë problemin kryesor dhe duhet të përcaktohet në atë mënyrë që të
shpreh në vetëvete “fitim – përfitim” dhe të përkrahet gjërësisht nga grupet e ndryshëme të interesit
Rezultatet. Përshkruajnë shërbimet të cilat do të duhej të ju ofrohen përfituesëve të projektit ose grupeve
të synuara dhe për të cilat duhet të mbahet menaxhmenti i projektit përgjegjës nëse ato janë ofruar apo
jo. Rezultatet duhet t’i adresojnë shkaktarët kryesor të problemeve me të cilat përfituesit ballafaqohen.
Veprimet. Veprimet tregojnë si do të ofrohen të mirat dhe shërbimet e projektit. Veprimet duhet të jenë
në përputhje të plotë me rezultatet dhe qëllimin e projektit. Menaxherët e projektit duhet të jenë
transparent gjatë ofrimit të shërbimeve, në mënyrë që edhe grupet e synuara të kenë qasje në rezultatet
e projektit për të kuptuar se shërbimet po i plotësojnë nevojat e tyre. kjo i bën përgjegjës menaxherët e
projektit për shkallën dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve ndaj përfituesëve të projektit.
Ndërlidhja e arritjes së qëllimit të projektit nga arritja e rezultateve është mjaft e ndëlikuar, duke pas
parasysh se për të njëjtin qëllim mund të zbatohen edhe projekte tjera, që nuk varen nga ju, pastaj
kërkesat e grupeve të synuara nuk janë gjithëherë të harmonizuara, të cilat mund të shkaktojnë
probleme. Suksesi i projektit varet edhe nga harmonnizimi dhe zgjidhja e këtyre problemeve.
3.3.3. Shtyllat horizontale – Treguesit verifikues objektiv
Përshkruajnë objektivat e projektit në mënyrë vepruese dhe të matshme dhe e krijojnë bazën për matjen
e performancës së projektit. Treguesit shërbejnë për të kontrolluar se a po përmbushen objektivat e
projektit dhe formojnë themelin e sistemit të mbikqyrjes së projektit. Treguesit duhet të jenë
mjaftueshëm specifik për të përfshirë sasinë, cilësinë dhe kohën e përmbushjes së objektivave.
Shih tabelën e KL në vazhdim. Nëse një tregues nuk arrinë të përfshijë të gjitha dimenzionet e verifikimit,
atëherë mund të përdoren më shumë se një tregues. Po ashtu roli i tyre nuk është thjesht vetëm
verifikues por mund të ketë role të shumta në të gjitha fazat e projektit.
3.3.4. Burimet e verifikimit
Kur treguesit e verifikimit janë formuluar, atëherë burimet e informimit dhe mjetet e mbledhjes së
informatave duhet të zhvillohen dhe të specifikohen. Kjo ndihmon të provohet nëse treguesit mund të
maten në mënyrë reale apo jo brenda në një kohëzgjatje të caktuar, një shumë të caktuar financiare dhe
të përpjekjeve njerëzore. Mjetet me anë të cilave informatat e rëndësishme do të jenë në komunikim
janë p.sh. raportet e progresit, rgjistrat apo shënimet e projektit, statistikat zyrtare, etj. që këto informata
të jenë në dispozicion duhet të caktohen edhe përgjegjësit për ofrimin e tyre dhe përcaktimin e kohës se
kur mund të qasen palët e interesit në këto informata.
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3.3.5. Rreziqet – propozimet
Disa objektiva qw janë të ndërlidhur me faktorë të jashtëm të projektit, gjatë analizës së tyre nuk kanë
qenë plotësisht të provuar se janë të lidhur plotësisht me objektivin e përgjithshëm sa i përket ndikimit të
faktorëve të jashtëm dhe ata mbeten jashtë vetëm si propozime dhe vendosen në shtyllën e katërt të KL.
Gjatë zbatimit të projektit dhe rishikimit eventual të objektivave dhe të zbatimit të projekteve tjera, disa
prej këtyre faktorëve mund të provohen se në rrethana e ndryshuara, të zbatimit të integruar të disa
projekteve, ata mund të merren në konsideratë. Nëse këta faktorë të jashtëm, të cilët mund të kenë
ndikim në zbatimin e projektit, nuk përfshihen në KL, ata mun të shkaktojnë probleme në suksesin e
projektit. Shih prezantimin.
3.3.6. Mjetet dhe shpenzimet
Mjetet janë burimet njerëzore, financiare dhe materiale të cilat kërkohen ose janë të nevojshme për
kryerjen e detyrave të planifikuara dhe për menaxhimin e projektit. Me qëllim që të sigurojmë një
vlerësim të saktë për mjetet dhe shpenzimet e nevojshme të kërkuara për bartjen e punëve të
planifikuara, punët e planifikuara dhe punët e menaxhimit duhet mjaftueshëm të spoecifikohen. Për
secilin veprim duhet të vlerësohen burimet e nevojshme njerëzore, mjetet materiale dhe çmimi i tyre.
Gjatë këtij procesi duhet patur shumë kujdes për çmimet e tregut, për ndryshe mund ta dështoni
projektin pa ia filluar.
3.3.7. Formati i Kornizës Logjike
Tabela në vazhdim paraqet një shembull të një Kornize Logjike që mund të konsiderohet ose të përdoret
gjatë zhvillimit dhe menaxhimit të ciklit të një projekti. Në KL janë të përfshirë të gjitha elementet e
shpjeguara deri tani në një ndërveprim logjik, duke përshirë edhe rreziqet dhe propozimet si faktorë të
jashtëm, të cilat mund të kenë ndikm në arritjen e objektivave të projektit.
Tabela e Kornizës Logjike
Objektivi i përgjithshëm
Krijimi i mekanizmavve
efektiv për
grumbullimin,
klasifikimin dhe
riciklimin e mbeturinave
Qëllimi
Sistemi për menaxhimin
e mbeturinave është
efektiv dhe mjedisi
është pastruar nga
mbeturinat

Treguesit e verifikimit
objektiv
Shkalla e mbledhjes dhe
e deponimit të
mbeturinave rritet deri
në 90%

Burimet e verifikimit
Departamenti i mjedisit
në MMPH
Sektori për Mbrojtjen e
Mjedisit në Komunë
Departamenti i
Performancës në MPL

Rrezioqet
Shkurtimi i fondeve
Ndryshimi i politikave
Ndërrimi stafit
profesional në
institucionet relevante

Numri i deponive ilegale Departamenti i mjedisit
Shkalla e ulët e
zvogëlohet deri në 80% në MMPH
Sektori për Mbrojtjen e diciplinës në punë
Mjedisit në Komunë
Vendbanimet janë
Shkalla e ulët e
Departamenti i
pastruar deri në masën
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90%.
Rezultatet
Të gjitha ekonomitë
kanë qasje në
grumbullimin e
mbeturinave

% e vendbanimeve të
përfshira në sistemin e
grumbullimit të
mbeturinave është rritur
prej 72.58% në 80.21%

% e ekonomive që kanë
qasje në sistemin për
grumbullimin e
mbeturinave është rritur
prej 61.36 në 71.50%
Deponitë ilegale janë
redukuar për 80.07%

Mbledhja e
qëndrueshme e
mbeturinave

% e realizimit të orarit
për mbledhjen e
mbeturinave është
rritur prej 93.35 në
95.41%

Performancës në MPL

vetëdijsimit të
popullatës për
Departamenti i mjedisit mbrojtjen e mjedisit
në MMPH
Sektori për Mbrojtjen e Shkalla e lartë e
improvizimit të punëve
Mjedisit në Komunë
të kompanive për
Departamenti i
grumbullimin e
Performancës në MPL
Kompanitë rajonale për mbeturinave
grumbullimin
e
Shkalla e lartë e
mbeturinave.
gadishmërisë për
veprime afatshkurtëra
Raportet e punës së në mjedis
kompanive rajonale.
Shkalla e ulët e
veprimeve në sistem
OJQ të cilat mirren me dhe për sistemin në
mjedis
çështje mjedisore

% e inkasimit të mjeteve
për mbledhjen e
mbeturinave është
rritur prej 70.88 në
78.00%
Klasifikimi i mbeturinave

% e klasifikimit të
mbeturinave është
rritur prej 31.03% në
45.82%

Deponimi i
qëndrueshëm i
mbeturinave

Sasia e deponimit të
mbeturinave në
kilogram për kokë
banori është rritur prej
169.09 në 351.48
kg/k.b. ???

Kompanitë rajonale për
deponimin
e
mbeturinave

Veprimet
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1.1. Bëhet përcaktimi i
të gjitha pikave të
grumbullimit të
mbeturinave
1.2. Mbeturinat
mbledhen nga të
gjitha pikat e
grumbullimit

1.1. Zhvillohet orari i
mbledhjes së
mbeturinave
1.2. Mbledhja e
mbeturinave nga të
gjitha pikat e
grumbullimit sipas
orarit
3.1. Në pikat e
grumbullimit
vendosen shportat
për klasifikimin e
mbeturinave
3.2.Kompania i
transporton deri në
destinacion
mbeturinat e
klasifikuara.
4.1. Krijimi i pikave për
deponimin e
mbeturinave sipas
standardeve
pëërkatëse
1.2. Deponimi i
mbeturinave në

Kamponitë e
kontraktuara për
grumbullimin dhe
transportin e klasifikuar
të mbeturinave janë të
pajisura me makineritë
e mjaftueshme dhe me
mundësitë e transportit
të klasifikuar të
mbeturinave.
Qytetarët dhe
ekonomitë i shlyejnë
obligimet e tyre ndaj
kompanive për
grumbullimin e
mbeturinave.

Raportet vjetore të
buxhetit në komuna
Raportet vjetore të
kompanive për
grumbullimin dhe
deponimin e
mbeturinave

Raportet e progresit dhe
ato të punës së OJQ – ve
të mjedisit
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depot e
grumbullimit të
mbeturinave

Faktorët e sigurimit të qëndrueshmërisë
Një project është i qëndrueshëm kur fillon të ofroj shërbime të dobishme për palët e interest, për një
kohë pas përfundimit të përkrahjes së donatorëve. Projektet kanë dështuar shpeshherë sepse nuk i kanë
marrë në konsideratë faktorët që ndikojnë në jetëgjatësinë e projekteve, të cilët janë:
• Përkrahja e politikës – vazhdimi i përkrahjes së institucioneve publike për ofrimin e
shërbimeve pas përfundimit të përkrahjes së donatorëve;
• Përshtatshmëria e teknologjisë – teknologjia e përdorur gjatë zbatimit të projektit duhet
të vazhdoj të funksionoj për një kohë të gjatë pas përfundimit të projektit;
• Menaxhimi i kapaciteteve institucionale – aftësia dhe vullneti i vazhdimit të ofrimit të
shërbimeve nga institucionet qeveritare edhe pas përfundimit të projektit;
• Qëndrueshmëria ekonomike dhe financiare – nëse përfitimet e projektit tejkalojnë
shpenzimet e tij, projekti përfaqëson një investim afatgjatë;
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KAPITULLI 4: PËRDORIMI I KORNIZËS LOGJIKE PËR ZHVILLIMIN E VEPRIMEVE
DHE ORGANIZIMIN E BURIMEVE NË KOHË
4.1. Organizimi në kohë i veprimeve dhe i burimeve (Veprimet duhet të jenë në ndërlidhje me objektivat e
projektit)
Pasi të ketë përfunduar matrica e kornizës logjike, planifikimi i mëtejshëm mund zhvillohet për t’i shtuar
detajet operacionale në plan. Një orar i veprimeve është një metodë e paraqitjes së veprimeve të një
projekti, i cili i identifikon sekuencat e tyre logjike dhe çdo varësi që ekziston ndërmjet tyre, dhe siguron
një bazë për alokimin e përgjegjësisë së menaxhmentit për përfundimin e çdo veprimi. Me orarin e
planifikuar të veprimeve, me specifikimin mëtejshëm të rezultateve dhe kostove, fillon zhvillimi i tyre. Për
shkak se të dy mjetet rrjedhin nga Korniza Logjike, ato duhet të sigurojnë një lidhje të drejtpërdrejtë midis
detajeve të planifikimit të projektit dhe objektivat e projektit.
Hapi 1 – Listo veprimet kryesore
Veprimet kryesore në Kornizën Logjike janë vetëm përmbledhje e veprimeve kryesore të cilat duhet të
ndërmirren për t’i arritur objektivat e projektit. Këto veprime kryesore përdoren si bazë për zhvillimin e
veprimeve detaje dhe shtrirjen e tyre në kohë të caktuar.
Hapi 2 – Zbërthe veprimet në detyra të menaxhueshme
Qëllimi i zbërthimit të veprimeve në nënveprime apo në detyra, është që t’i bëjmë ato mjaftueshëm të
thjeshta për t’i organizuar dhe menaxhuar mëe lehtë. Secila detyrë e zbërthyer lehtë pastaj mund t’i
ndahet secilit të punësuar, dhe secila detyrë e ndarë shërben si qëllim afatshkurtër i punës për secilin të
punësuar. Zbërthimi i veprimeve në detyra specifike nuk është punë e lehtë dhe ky proces duhet të
ndërprehet në momentin kur zhvilluesi i projektit ka mjaftë nënveprime detaje, që detyra të jetë
mjaftueshëm e qartë për secilin punëtor se çka ka për të punuar dhe të jetë e arritshme në kohën e
dëshiruar.
Hapi 3 – Sqaro sekuencat dhe vartësitë
Detyrat duhet të ndahen dhe të organizohen në një radhë të caktuar kohore për t’u kryer dhe duhet të
tregohet se detyra përkatëse me cilin veprim është i ndëlidhur. Ky organizim i radhës së punëve është i
natyrshëm sepse p.sh. nuk mund t’i vendosësh diritaret e shtëpisë pa i përfunduar muret e saj etj.
Hapi 4 – Vlerëso fillimin, zgjatjen dhe përfundimin e veprimeve (duhet të jesh real)
Vlerësoje kohën reale se sa duhet të zgjatë secila detyrë e punës dhe vendose atë në orarin e veprimeve
për ta ndërtuar fillimin dhe përfundimin e dëshiruar të punëve. Thuhet se asnjëherë nuk mund të jesh i
saktë në vlerësimin e kohës, por ju duhet t’i kkonsultoni të gjithë ata që kanë përvojë në këtë punë.
Pasaktësia është një gabim i zakonshëm dhe zakonisht vjen për shkak të shumë arsyeve:
 Ndërlidhja e dobët ndërmjet veprimeve dhe detyrave
 Dështimi në ndërlidhjen dhe vartësinë e veprimeve
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Ndarja e gabueshme e punëve në kohë p.sh. angazhimi i një personi në dy punë të ndryshme në
të njëjtën kohë;
Dëshira për të lënë përshtypje me rezultate të shpejta

Hapi 5 – Përmbledh organizimine e veprimeve në kohë
Duke specifikuar kohën e detyrave individuale që përbëjnë aktivitetet kryesore, është e dobishme të
sigurohet një përmbledhje e përgjithshme e fillimit, kohëzgjatja dhe përfundimi i vetë aktivitetit kryesor.
Hapai 6 – Vendosja e treguesëve
Treguesit sigurojnë bazën me të cilën zbatimi i projektit monitorohet dhe menaxhohet. Ata janë orientimi
kryesor që tregojnë progresin e objektivave të synuar për ekipin e projektit. Thënë thjeshtë treguesit janë
të dhënat e vlerësuara për përfundimin e secilit veprim - p.sh. vlerësimi i nevojave për trajnim i
përfunduar deri në janar 1921.
Hapi 7 – Caktimi i ekspertëve
Kur detyrat e punës tashmë dihen, është e nevojshme të specifikohet se çfarë lloj ekspertësh janë të
nevojshëm. Shpeshherë ekspertët e nevojshëm dihën paraprakisht. Sidoqoftë, kjo ofron një mundësi të
mirë për të kontrolluar nëse plani i veprimit është i realizueshëm duke pasur parasysh burimet njerëzore
në dispozicion.
Hapi 8 – Ndani detyra ndërmjet ekipit (mbani përgjegjës për punët)
Kjo është shumë më shumë se sa thjesht të tregosh kush çka bën. Me ndarje të punëve ndahet edhe
përgjegjësia e tyre për arritjen e objektivave. Ndarja e detyrave të punës bëhet duke marrë parasyshë
aftësitë profesionale dhe përvojën e secilit. Kur e delegoni punën te punëtorët, secili prej tyre duhet ta
dijë saktë se çka pritet prej tij të bëjë. Nëse kjo nuk kuptohet, atëherë detyra duhet të specifikohet dhe të
shoqërohet me udhëzime përkatëse të nevojshme.
4.2. Formati i orarit të veprimeve
Të gjitha informatat e një orari të veprimeve mund të paraqiten në formë grafike – tabele, Grafiku i Gant
– it. Një orar i veprimeve tremujor apo vjetor në bazë të muajve, mund ta gjeni në vazhdim, ndërsa ai ai
mujor dhe javor mund të shkoqiten nga plani i vjetor. Shih shembullin në faqen në vazhdim.

21

Hapi 8
Grafiku - tabela e Gant - it
Veprimet

Hapi 1

Hapi 5
Hapi 7

Hapi 4

Stafi

Rezultati 1: Të gjitha ekonomitë kanë qasje në grumbullimin
e mbeturinave
Veprimi 1.1. Përcaktimi I të gjitha pikave të grumbullimit
të mbeturinave
1.1.1. Krijimi I listës së vendbanimeve sipas komunave
1.1.2. Caktimi I pikave të grombullimit për secilin vendbanim
1.1.3. Vendosja e shenjave për secilën pikë
1.1.4. Vendosja e kontejnerëve në secilën pikë

Profesioni Ditë pune

6
1
1
2
2

Veprimi 1.2. Mbeturinat mblidhen nga të gjitha pikat e
grumbullimit
1.2.1. Zhvillimi i plani I grumbullimit të mbeturinave
1.2.2. Zhvillimi i orari I grumbullimit të mbeturinave
1.2.3. Përgatitja e makinerive të nevojshme për transportim
etj.

AT
AT
AT
AT

3
2
7
9

6
1 ZP
1 ZP
4 AT

3
5
10

Muaj 1

Muaj 2

Muaj 3

etj.

Hapi 2
Treguesit kohor të kryerjes së punëve - Hapi 6
1.1.1. duhet të kryhet për 3 ditë të muajit janar
1.2.4. duhet të kryhet për 4 ditë të muajit mars

Hapi 3

AT =
ZP =

Asistent teknik
Zyrtar profesional

4.2. Zvillimi i orarit të burimeve
Vlerësimi i shpenzimeve duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe i bazuar në buxhet. Ato do të kenë ndikim
të rëndësishëm për vendimin e investimeve të projektit dhe më pas mbi zbatimin e qetë të projekti. Lista
e aktiviteteve duhet të krijohet në një pro-formë të një plani të kontributit dhe kostos. Çdo aktivitet duhet
të përdoret si listë kontrolluese për të siguruar që të gjitha mjetet e nevojshme për atë aktivitet janë
parashikuar.
1.2.1.

Lista kontrolluese për specifikimin e mjeteve dhe orarin e shpenzimeve

Pasi aktivitetet të jenë futur në orar, mjetet e nevojshme për të ndërmarrë aktivitetet duhet të
specifikohen. Kjo është një nevojë për të përmbledhur informacionet e kostos, ndërsa mjetet duhet të
alokohen në kategoritë e përcaktuara të kostove. Për shembull, në figurën në vazhdim aktiviteti i krijimit
të një Njësie Planifikimi kërkon pajisje dhe paga dhe shtesa. Njësitë, Sasia për periudhë, dhe kostot e
vlerësuara të njësisë duhet të jenë specifikuar mjaftueshëm, që mos të dalin shpenzime shtesë rrugës.
Nëse futet në një fletëllogaritëse, Kostot për Periudhën dhe Totali i Kostos së projektit mund të llogaritet
duke përdorur formula të thjeshta.
Kostot e projektit duhet të lejojnë alokimin e kostove ndërmjet burime të ndryshme të financimit në
mënyrë që secila palë të jetë e qartë për kontributet përkatëse. Kodi për Burimin e Financimit mund të
jetë përdoret për të renditur të gjitha kostot dhe për të përcaktuar shumat përkatëse. Sigurimi i fondeve
për projektin ka të ngjarë të ketë kode të kostos për secilin kategori. Duke specifikuar Kodin e Kostos,
kostot munden përsëri të renditen për të përcaktuar kostot totale sipas kategorisë së kostove.
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Tani është e mundur të caktoni kostot duke përdorur formula të thjeshta për t'i shumëzuar sasitë vjetore
sipas kostos për njësi. Pasi kostot totale të jenë llogaritur, është e rëndësishme të llogaritni edhe kostot
eventuale përtej jetës së projektit. Këto Kosto mund të mbulohen (plotësisht ose pjesërisht) përmes
rritjes së të ardhurave që i keni gjeneruar (kursyer) përmes aktiviteteve të projektit. Pavarësisht nëse
kërkohen ose jo këto mjete, është e rëndësishme që implikimet e kostos korrente neto të projektit të jenë
specifikuar qartë në mënyrë që mos të keni probleme me kostot totale në fund të projektit.
Shembulli i specifikimit të mjeteve dhe i orarit të shpenzimeve
Hapi 2:

Specifiko mjetet e nevojshme

Hapi 1 :

Kopijo veprimet nga orari I veprimeve

Hapi 4
Specifiko sasinë

Hapi 5
Hapi 6 Hapi 7
Vlerëso Specifi Aloko
shpen.
ko
kodin
për njësi bur. e
e
fonde shpen

Orari i shpenzimeve në kohë
Veprimet

Njësia Llogaritë sipas periudhave
Q1

Q2

Q3

Q4

Hapi 8
Specifiko
orarin e
shpenzimeve

Hapi 9
Llogarit totalin
e shpezimeve
të projektit

Hapi 10
Llogarit
shpenzim
et e
rrymës

Totali
Shpen
Burim Kodi shpenz. Llogaritë sipas periudhave
I
zi. e
Shpe.
i
proje
rrymës
për njësi fond.
EU
Qev
Q1
Q2
Q3
Q4
ktit

Veprimi 1.1. Përcaktimi i të gjitha pikave të
grumbullimit të mbeturinave
Pajisjet
Kompjuter
Fotokopie
Printer

Nr
Nr
Nr

4
1
2

Nr
Nr

3
5

1200 EU
3000 EU
500 EU

3.5 Q/4.2
3.5 Q/4.2
3.5 Q/4.2

1500 Qev
950 Qev

5.2 E/2.1 10,200 10,200 10,200 10,200 40,800
5.2 E/2.2
900
900
900
900 3600

2200
3000
1000

-

-

-

2200
3000
1000

Pagat dhe mëditjet
Ekspertë të jashtëm
Staf administrativ
etj.

Hapi 3:

3
5

3
5

3
5

Vendosi burimet në kategorinë e shpenzimeve
Eu = Europa
Qev = Qeveria

Q1 =

Periudha e parë tremujore

1.3. Planifikimi dhe detyrat e punës së burimeve njerëzore
Planifikimi i BNj është një proces i rëndësishëm nëpërmjet të cilit përcaktohen burimet njerëzore të
nevojshme për arritjen e qëllimit të projektit. Si do që të jetë procesi i planifikimit të burimeve njerëzore
mund të bëhet dhe mund të drejtohet pa u bazuar në ndonjë model të caktuar, me rëndësi është që të
kihet parasysh që gjatë planifikimit të sigurohemi se iu kemi përgjigjur me saktësi këtyre pyetjeve në vijim:










Sa njerëz do të na duhen për të kryer me sukses punën e planifikuar?
Çfarë kompetence do të duhej të kenë sipas llojit të punës në projekt?
A do të mund t’i plotësonin nevojat e projektit BNj ekzistuese?
A ka nevojë për zhvillim dhe aftësim të mëtejmë të tyre?
A është i nevojshëm rekrutimi i punëtorëve të rinj?
Kur do të duhej të punësohen njerëz të rinj?
Kur do të duhej të fillonte procesi i trajnimit apo i rekrutimit?
Kur projekti e zvogëlon veprimtarinë, çfarë duhet të bëhet me BNj?
Si do të arrinim shkallën e domosdoshme të fleksibilitetit në shfrytëzimin e BNj?
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Kur këto pyetje i kemi analizuar mirë dhe kemi vendosur për burimet njerëzore (BNj) të nevojshjme,
duhet t’i përshkruajmë qartë detyrat e punës për secilin të punësuar dhe së bashku me këtë duhet të
përshkruhen edhe përgjegjësitë në punë.










Përshkruaj çartë atë çfarë secili punëtor duhet të punojë;
Shmanguni sa të jetë e mundur përshkrimit dykuptimor të punëve;
Ndërlidh punët e zyrtarëve të ndryshëm dhe të sektorëve të ndryshëm, duke i specifkuar (ndarë)
punët mjaftueshëm në atëmënyrë që të mos dyfyshohen;
Krahas përshkrimit të punëve, delegoju edhe autoritetin e nevojshëm për ta kryer punën;
Sa më shumë autoritet që u delegoni, po aq shumë përgjegjësi delegojuni;
Krahas autoritetit dhe përgjegjësisë, po aq kontroll u bëni;
Gjeni metodat e përshtatshme të punës në mënyrë që t’i motivoni ata për punë;
Vlerësoni dhe promovoni punët e tyre të suksesshme;
Mbani premtimet që u jepni në mënyrë që ta ndërtoni besimin e ndërsjellë.

1.4. Rezultatet e punës
Pasi t’i keni shkruar qartë rezultatet e projektit, atëherë i përshkruani qartë edhe rezultatet e pritshme të
secilit punëtor. Rezultatet e punës i mbani të lidhura ngusht me rezultatet e projektit dhe të mundësive
buxhetore. Shfrytëzo rezultatet e përmbledhura të projektit nga Korniza Logjike dhe krijo një listë të
zbërthyer mjaftueshëm të rezultateve specifike të projektit dhe ndërlidhi rezultatet e pritura të
punëtorëve me ato të projektit. Kjo ndihmon në efikasitetin dhe efektivitetin e burimeve njerëzore në
zbatimin e sukseshëm të projektit.
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KAPITULLI 5: VLERËSIMI I PROJEKT PROPOZIMIT
Pas zhvillimit, përshkrimit të përmbajtjes dhe arsyetimit nevojshëm të projektit, sipas hapave të shpjeguar
në këtë doracak, vlerëso propozimin e projektit duke përdorur mjetet e nevojshme të vlerësimit. Mjeti
më thelbësor i vlerësimit të projektit është zbatimi i pyetësorit të vlerësimit. Nëse ppropozimi i projektit
është në përputhje me pyetjet e pyetësorit, atëhertë mund të themi se projekti është zhvilluar në
përputhje me standardet e kërkuara. Pyetësori për vlerësimin e projekt propozimit është i ndërtuar nga
disa grupe të pyetjeve, së në vijim:
5.1. Parametrat e vlerësimit cilësor të projektit:
I. RELEVANCA
1.1. A janë identifikuar qartë përfituesit?
1.2. A përshkruhen mjaftueshëm problemet e përfituesëve?
1.3. A është analiza e problemit mjaftueshëm gjithëpërfshirëse?
1.4. A e shpjegojnë objektivat e përgjithshme pse projekti është i dobishëm për shoqërinë?
1.5. A është qëllimi i projektit në përputhje me kërkesat e përfituesëve?
1.6. A janë shkruar qart rezultatet e projektit?
II. FIZIBILITETI
2.1 A do të kontribuojë Qëllimi i Projektit në Objektivat e Përgjithshme (nëse ekzistojnë supozimet)?
2.2 A përshkruhen Rezultatet si shërbime që do t'i ofrohen grupit të synuar?
2.3 A do të arrihet Qëllimi i Projektit nëse Rezultatet do të arrihen?
2.4 A i arsyetojnë mjetet e projektit mjaftueshëm objektivat e përcaktuar?
2.5 A janë identifikuar mjaftueshëm faktorët e jashtëm, që ndikojnë në projekt?
2.6 A do të jeni në gjendje ta zbatoni me sukses projektin?
III. QËNDRUESHMËRIA
3.1 A do të kenë autoritetet përkatëse një politikë mbështetëse pas përfundimit të projektit?
3.2 A është teknologjia e përshtatshme për kushtet lokale?
3.3 A do të ruhet mjedisi ekologjik gjatë dhe pas projektit?
4 A do të ketë pronësi adekuate të projektit nga përfituesit?
3.5 A do të kenë gratë (dhe grupet e tjera) qasje adekuate në përfitime dhe faktorë të prodhimit gjatë
dhe pas projektit?
3.6 A do të jenë në gjendje zbatuesit e projektit të japin vazhdimësi pas projektit?
3.7 A konfirmon analiza financiare dhe ekonomike që projekti është efikas,
efektiv, i zbatueshëm dhe i rëndësishëm?
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KAPITULLI 6: MONITORIMI DHE RAPORTIMI
Pasi të jetë planifikuar një projekt dhe të jetë siguruar mbështetja financiare, fillon pjesa më e rëndësishme – zbatimi i tij. Është shumë i rrallë rasti përçdo projekt të shkojë saktësisht sipas planit. Në fakt nuk
është e pazakontë që një projekt të merrte një drejtim dhe një vrull që ishte plotësisht i paparashikuar
gjatë planifikimit. Menaxhmenti i projektit ka detyrën e rëndësishme dhe të vështirë të vendosjes së
kontrolleve të mjaftueshme mbi projektin për të siguruar që ai të qëndrojë në rrugën e duhur drejt
arritjes së objektivave të projektit. Kjo bëhet me anë të monitorimit, i cili mundet të përcaktohet si
mbledhje sistematike dhe e vazhdueshme e të dhënave, analiza dhe përdorimi i tyre për kontrollin e
menaxhimit dhe të vendimmarrjes së duhur.
6.1. Ndërtimi i sistemit të monitorimit
Ekzistojnë pesë hapa për hartimin dhe specifikimin e një sistemi për monitorimin e zbatimit të projektit:
1. Analizoni objektivat e projektit për të qartësuar hartimin e projektit. Monitorimi i mirë varet nga ajo se sa
objektivat e shprehin qartë atë çfarë dëshirojmë të arrijmë. Korniza Logjike ndihmon për të siguruar që
objektivat janë shkruar në mënyrë korrekte dhe se veprimet janë krijuar për të çuar në rezultate dhe
objektiva. Sekuencat treguesve në Kornizën Logjike e thjeshtësojnë procesin e monitorimit.
2. Rishikoni procedurat e zbatimit për të përcaktuar informacionin e nevojshëm në nivele të ndryshme të
strukturës së menaxhimit të projektit. Niveli i detajimit të informacionit të kërkuar, dhe shpeshtësia e
raportimi, do të ndryshojë në varësi të nivelit të menaxhimit. Në thelb, ky hap do të thotë përputhja e
nevojave të informacionit me rolet vendimmarrëse.
3. Rishikoni treguesit në përdorim për matjen e arritjes së objektivave. Brenda ekipit të zbatimit të projektit
fokusi prioritar do të jetë mbi monitorimin fizik dhe financiar të aktiviteteve dhe rezultateve. mjetet për
këtë janë mbajtja e shënimeve të sakta për krahasimin e shpenzimet kundrejt buxheteve, dhe progresi
kundrejt orarit të veprimeve të projektit .
4. Krijoni formate raportesh për të siguruar menaxherët në nivele të ndryshme me informata relevante
për ta bërë analizën më të lehtë.
5. Përgatitni një plan zbatimi për sistemin e monitorimit, i cili specifikon stafin e nevojshëm, aftësitë dhe
trajnimin e kërkuar, dhe ndan qartë mbledhjen dhe raportimin e informacionit sipas përgjegjësive.
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KAPITULI 7: RISHIKIMI DHE VLERËSIMI I PROJEKTIT
7.1. Hyrje
Vlerësimi mund të përcaktohet si një periodik për të vlerësuar rëndësinë, efikasitetin, efektivitetin,
ndikimin, qëndrueshmërinë ekonomike dhe financiare, dhe qëndrueshmërinë e një projekti në kontekstin
e objektivave të tij të deklaruara. Qëllimi i vlerësimit është të rishikojë arritjet e një projekti kundër
pritjeve të planifikuara, dhe për t’i përdorur përvojat e nxjerra nga projekti për t’i përmirësuar hartimet e
projekteve dhe programeve në të ardhmen. Vlerësimi mbështetet në raportet rutinë të prodhuara gjatë
zbatimit dhe mund përfshijë hetime shtesë nga vëzhguesit e jashtëm ose nga komisione të veçanta.
7.2. Kriteret e vlerësimit
Çështja kryesore e secilit vlerësim është përcaktimi i kritereve. Zakonisht komisionet përdorin këto kritere
kryesore:
Relevanca - përputhshmëria e objektivave të projektit me problemet që do të duhej të adresohen, dhe
me mjedisin fizike dhe politik brenda të cilit ka vepruar projekti.
Përgatitja dhe hartimi i projektit - logjika dhe plotënia e procesit të planifikimit të projektit me logjikën dhe
koherencën e brendshme të hartimit të projektit.
Efikasiteti - kostoja, shpejtësia dhe efikasiteti i menaxhimit, me të cilat kontributet dhe veprimet
shndërrohen në rezultate, dhe në cilësinë e rezultateve të arritura.
Efektiviteti - vlerësimi se sa rezultatet kanë kontribuar në arritjen e qëllimit të projektit, dhe si kanë
ndikuar rreziqet dhe supozimet në arritjet e projektit.
Ndikimi – ndikimi i projektit në mjedisin e tij më të gjerë, dhe kontributi i tij në objektivat tjera sektoriale
të përmbledhura në Objektivat e Përgjithshme të projektit.
Qëndrueshmëria – gjasat që përfitimet e prodhuara nga projekti të vazhdojnë në arritjen e qëllimit të
projektit pa probleme, veçanërisht vazhdimi i veprimeve të projektit në arritjen e rezultateve, si dhe
mbështetja e faktorëve të zhvillimit së politikave, të faktorëve ekonomik dhe financiarë, pastaj mbështeta
e faktorëve socio-kulturor, të gjinisë, përshtatshmërisë së teknologjisë, aspekteve ekologjike dhe të
kapaciteve të organizatës së juaj.

Shkallët vertikale të
Kornizës Logjike
Objektivi i
përgjithshëm

Lloj i informacionit
Ndryshimet thelbësore të zhvillimit
të projektit.
Matjet e bazuara në trendet aktuale,
mundësisht të treguesve kryesorë.
SHENIM: projekti është vetëm një
nga shumë faktorë të tjerë që
ndikojnë në ndryshimin e mjedisit.

Koha e mbledhjes
Përfundimi i
projektit

Kriteret e vlerësimit
QËNDRUESHMËRIA
Rrjedhja e vazhdueshme e
përfitimeve.
NDIKIMI
Dallimi i gjendjes në
mjedisin e gjerë.
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Qëllimi i projektit

Përgjigjet e
përfituesëve

Rezultatet e projektit

Veprimet

Shpenzimet

Nevoja e ndryshimeve reale dhe të
qëndryeshme të kërkesave të grupit
të synuar, veçanorisht për ndërhyrje
në projekt.
Paralajmërimi i hershëm i mundësive
të suksesit të zbatimit nga opinionet
e përfituesve për qasjen e tyre, përdorimin dhe shkallën e kënaqësisë
me shërbimet e ofruara nga projekti

Afatmesëme e
zbatimit të projektit

RELEVANCA
Arritja e nevojave të grupit
të synuar

Tremujore / vjetore
[Mbledhur si pjesë
e monitorimit të
rezultateve]

TREGUESIT
Vlerësimi për nevojën e
ndryshimeve të
qëndrueshme përkatëse

Matjet sasiore dhe cilësore të progresit praktik në ofrimin e shërbimeve
Raportet e shpenzimeve dhe
raportet e performancës
Krahasimet e arritjeve aktuale me
synimet e planifikuara

Në çdo tremuaj /
Në çdo vit

Matjet bazuar në orarin e veprimeve Në çdo javë /
Krahasimet e të dhënave aktuale të Në çdo muaj
fillimit dhe përfundimit të punëve
me të dhënat e planifikuara.
Shmangiet nga orari i planifikuar
Të dhënat për ngjarjet e
rëndësishme
Matjet bazuar në buxhetin e
Në çdo javë /
projektit.
Në çdo muaj
Krahasimet e gjendjes aktuale me
atë të planifikuar.
Analiza e kontributeve të qeverisë,
donatorëve dhe përfituesve.
Analiza e shmangies së shpenzimeve.

EFEKTIVITETI
Progresi drejt objektivave
duke bërë punën e duhur
EFIKASITETI
Zbatimi efikas duke e bërë
punën drejt

EKONOMICITETI
Raporti më i mirë
ndërmjet
Shpenzimeve, cilësisë dhe
kohës

Procesin e vlerësimit e ndihmojnë shumë informatat të cilat na i sigurojnë treguesit. Ka lloje të ndryshëm
të treguesëve të cilët janë të lidhur me objektivat e përgjithshme, me qëllimin e projektit, me rezultatet e
projektit dhe me veprimet. Sa më mirë dhe sa më saktë që i zhvillojmë treguesit po aq të sakta do t’i kemi
informatat dhe po aq saktë do ta bëjmë vlerësimin dhe zgjidhjen e problemeve.
28

Në bazë të gjetjeve nga vlerësimi, merret vendimi se çfarë ka nevojë të përmirësohet dhe çfarë duhet
ruajtur nga përvoja e zbatimit të projektit. Ju duhet kuptuar se në fushën e mbrojtjes së mjedisit zbatohen
edhe shumë programe dhe projekte tjera, dhe ju duhet ta mbani projektin e juaj të ndërlidhur edhe me
ato projekte dhe zhvillimi, në mënyrë që projekti i juaj të jetë në funksion të arritjes së objektivavit apo
objektivave të përgjithshme në fushën në të cilën punoni.
Punë të mbarë!
Prishtinë, 25 tetor 2020
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