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Korniza Logjike dhe Rëndësia e saj 

Korniza logjike është një mjet analitik dhe sistematik që shërben për dizajnimin, planifikimin, zbatimin, monitorimin 

dhe vlerësimin e projekteve. Është zhvilluar në SHBA për agjencionin USAID si dhe është adaptuar nga donatorë dhe 

zhvillues të projekteve në mbarë botën. Ky model shërben për të menduarit sistematik, përmes rrjedhës logjike e 

cila gjen zbatim në çdo element të kornizës logjike.  

 

Përgatitja e Kornizës Logjike 

Qasja përmes kornizës logjike shërben që të gjitha elementet e projektit të përkufizohen saktë dhe i sjell strukturë 

logjikës sistematike si dhe ndërlidhshmërisë ndërmjet qëllimit të projektit, të hyrave, të aktiviteteve të planifikuara 

si dhe rezultateve të pritshme. Secila nga këto faza duhet t'i nënshtrohet mjeteve të verifikimit të cilat do të 

shpjegohen në kuadër të matriksës së kornizës logjike. 

 

 

 

Fazat e Kornizës Logjike 

Faza e Analizes  

Faza e Analizës duhet të kryhet si një proces i mësimit që përsëritet, dhe jo si vendosje informatash që 

qëndrojnë vazhdimisht statike. Për shembull, përderisa analiza e palëve të interesuara duhet të kryhet në fillim 

të procesit, në vijim duhet të rishikohet dhe të plotësohet me informata të reja, pasi mund të bëhen pyetje dhe 

të dalin në dritë informacione të reja. 
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Analiza e Palëve të interesuara 

Faktori i parë me rëndësi është se si palët e interesit janë të pozicionuara kundrejt situatës në të cilën gjen zbatim 

projekti, apo organizatës e cila e zhvillon projektin. Duhet të identifikohen sa më detajisht që është e mundur të 

gjitha palët e interest, si dhe qasja e tyre (e hapur apo e mbyllur) si dhe a mund të kenë ndikim në zhvillimin e 

aktiviteteve të projektit. P.sh. në vend të ‘banorëve të qytetit X’ të përshkruhen ‘të rinjtë e moshës 11-18 vjeçare të 

lagjës së Dardanisë në komunën e Prishtinës’.  

Do të kishte qenë më mirë që mundësisht të informoheni në rast se pala me interes ka ndonjë çështje të pazgjedhur 

apo nuk shpreh interes pozitiv ndaj qasjes së projektit apo zbatuesit (në këtë rast organizata e juaj). Kjo mund të 

arrihet përmes takimit formal apo jo formal, anketimit apo përmes vëzhgimit të dhënies së opinioneve gjatë 

organizimeve etj.  

 

Faktori i dytë me rëndësi është fuqia e tyre për të pasur ndikim (negativ apo pozitiv) në mbarëvajtjen e projektit. Kjo 

e dyta duhet të analizohet me vëmendje pasi që mund të ketë raste kur palët me interes ndikojnë në zvarritjen apo 

shtyerjen e mbarëvajtjeve të aktiviteteve apo në rastet e mos mundësisë së realizimit të tyre. Ka raste kur si pasojë 

e mos njohjës së palës me interes si dhe fuqisë së saj ndaj projektit, zbatuesit e projekteve kane hasur në telashe 

deri në stagnim të zhvillimit të projekteve.  

Çdo informatë për secilin akter me rëndësi është e mirëseardhur pasi që ndihmon në menaxhimin më të suksesshëm 

të progresit të projektit. Nga kjo qasje mësojmë se projekti gjen implikime në terren ku palët e jashtme kanë ndikim 

të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë dhe gjithmonë nevojitet vigjilencë dhe aftësi koordinimi gjatë mbarëvajtjes së 

secilit aktivitet si dhe pas përfundimit të tij (që nënkupton edhe menaxhimin e qëndrueshmërisë afatgjate).  

Analiza e palëve të interesit dhe analiza e problemeve janë të lidhura ngushtë; pa e ditur mendimin e të interesuarve 

për problemin, nuk do të ketë qartësi për natyrën e problemit, as për nevojat e individëve të interesuar, si dhe as 

mbi zgjidhjet e mundshme. 

 

Analiza SWOT 

Përparësitë dhe dobësitë i referohen aneve te forta dhe dobësive brenda projektit. Ajo kërkon të identifikojë 

atë që organizata aktualisht po bën mirë (pikat e forta) dhe cilat jane ngecjet qe mund te ndikojne ne 

mbarevajtjen e aktiviteteve te projektit. 



 
 
 

 

 
 

Mundësitë dhe kërcënimet i referohen mundësive dhe kërcënimeve ndaj zhvillimit te projektit, permes se cilit 

synohet arritja e qëllimit te projektit. Ato percaktojne se cilat kushte te jashtme mund të shfrytëzohen për të 

përfituar (mundësitë) dhe cilat faktorë të jashtëm mund të pengojnë përpjekjet e organizatës e qe jane 

kercenim  per zbatimin e projektit. 
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Analiza e problemit 

Permes analizes se problemeve identifikohen aspektet negative të një situate ekzistuese dhe përcaktohen 

marrëdhëniet 'shkak dhe efekt' ndermjet problemeve të identifikuara. 

Analiza e qartë e problemit siguron një qe përmes shkaqeve dhe efekteve të identifikuara të zhvillohen objektivat 

relevante te cilat mundësojnë zgjidhjen e këtyre faktorëve 'negativ' të cilësuar si probleme.  Qysh në fazën 

analitike, problemet duhet të trajtohen bazuar në mundësitë reale në terren si dhe nga resurset e projektit. 

Ekzistojnë probleme të cilat kërkojnë kohë, resurse njerëzore dhe financiare, ekspertizë etj., të cilat mund të 

mos jenë të mjaftueshme nga ana e zbatuesit të projektit në mënyrë që të punohet me efikasitet në ndryshimin 

e situatës. 

Gjatë përpilimit të “ Pemës së Problemit “ shih. fig…është e dobishme që të punohet në punë grupore në mënyrë 

që tu mundësohet ofrimi i perspektivave të ndryshme dhe determinimi i prioriteteve gjatë vendosjes së 

elementeve përbërës së “ Pemës së Problemit “. Gjatë ndërtimit të pemës së problemit duke krijuar një hierarki 

të shkakut dhe efekteve te cilat e sqarojnë natyrën e problemeve kundrejt kontekstit në të cilin punohet. 

Identifikimi i shkaqeve mundëson formulimin e problemit, përmes së cilit dalin pasojat si rrjedhojë e paraqitjes 

se këtij problemi, bazuar në informacionin në dispozicion. Gjatë përpilimit të pemës mund te paraqitet nevoja 

që të rishikohen informacionet apo të kërkohen informacione tjera në mënyrë që të ketë më shumë dëshmi të 

sakta se problemi është me rëndësi të trajtohet, është aktual si dhe që ka implikime direkte tek p.sh komuniteti, 

nxënësit, mjedisi, uji, ajri etj. 
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Analiza e objektivave 

Përmes objektivave, problemet e identifikuara e marrin trajten pozitive. Problemet konvertohen në zgjidhje dhe 

paraqiten si të arritura positive, të cilat në fakt janë vetë objektivat e projektit.  

Objektivat e quajtura SMART (Specific/specifike, Measurable/të matshme, Achievable/Të arritshme, 

Realistic/reale dhe Timely/të paraqitura në kohë) mundësojnë paraqitjen kuptimplotë të objektivave të synuara 

të projektit. Objektivat SMART poashtu i bëjnë synimet e projektit më të qarta, më përshkruese dhe më koncize për 

lexuesin apo vlerësuesit e projekteve. Ato duhet të pasqyrojnë rrjedhen logjike të transformuar nga problemet e 

identifikuara (anën negative) në objektivat SMART (anën pozitive).  

Nuk është e preferueshme të paraqiten më shumë se 3 apo 4 objektiva brenda një projekti, pasi që kjo e shton 

kompleksitetin, humbet fokusi si dhe e ve në pikëpyetje mundësinë e realizimit të tyre. Përndryshe mund të 

shkruhen projekte me vetëm një objektivë, p.sh. në rastet kur projekti e ka ne fokus një aktivitet madhor apo një 

organizim që ndodh me një ditë të caktuar (konferencë, fushatë specifike, manifestim, përvjetor etj.) 
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Analiza e strategjive/alternativave 

Shpesh gjate analizes se strategjive dhe alternativave identifikohen nje numer çeshtjesh qe kerkojne resurse 

dhe angazhim te shtuar kohor qe kerkon financa dhe burime tjera. Ky hap ju mundeson zhvilluesve te 

projekteve qe ta analizojne dhe perkufizojne 'shtrirjen' e projektit duke perkufizuar fokusin e nderhyrjes se 

projektit bazuar ne burimet e disponueshme.  

Pema e objektivit zakonisht përshkruan disa strategji të mundshme që mund të përbëjnë një zgjidhje për çdo 

shkaktar dhe për problemin kryesor. Meqë zakonisht ekziston një kufizim për burimet (njerezore, financiare 

etj.) që mund të aplikohen në projekt, është e nevojshme t'i shqyrtojmë ato alternativa dhe te zgjidhent 

alternativa më e mirë. Për ta bërë këtë, së pari do të duhet të merren vendime te dakorduara bazuar ne kriteret 

mbi të cilat ata mund të bazohen analizat e alternativave. 

Analiza e strategjive nënkupton vendosjen e objektivave që do të përfshihen në projekt dhe cilat do e lihen 

jashtë si dhe cilat alternativa mund te ndermerren nese nuk arrihen objektivat e definuara. Poashtu, analiza e 

strategjisë bëhet në bazë të një grupi kriteresh të cilat perfshijne dhe analizojne: prioritetet e palëve të interesit, 

probabilitetin e suksesit, buxhetin, kornizën kohore për realizimin e projektit, ndikimin e projektit etj. 
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Faza e Planifikimit 

Në Fazën e Planifikimit rezultatet e analizës kthehen në një plan praktik dhe operativ. Kjo eshtë faza kur projekti 

dizajnohet teknikisht. Gjate perpilimit te matrikses se kornizes logjike te paraqitur ne fig... te gjitha komponentet 

kyqe te projektit vendosen dhe rishikohen, duke filluar nga paraqitja e aktiviteteve deri ne objektiven e pergjithshme 

te projektit. Kjo fazë nuk mund te quhet 'statike' pra është nje proces përsëritës dhe revidues, pasi qe mund të jetë 

e nevojshme të shqyrtohen dhe rishikohen elementet kyqe te projektit si dhe nderlidhshmeria e tyre perkrah synimit 

strategjik te projektit.  

Analiza e kornizës logjike rezulton ne paraqitjen e metutjeshme, tanime ne forme te planifikuar, permes modelit - 

matrikses se Kornizes Logjike. 

 

Përgatitja e Matricës së Kornizës Logjike 

Matriksa e Kornizes Logjike është një mjet për ta përshkruar në mënyrë të përmbledhur procesin e projektuar të nje 

projekti në një format të standardizuar dhe paraqitet përmes një tabele me katër kolona (logjika horizontale) dhe 

katër rreshta (logjika vertikale). Rrjedha logjike vertikale dhe horizontale shërbejnë për vendosjen e informatave të 

cilat janë në varësi nga njëra tjetra, e që ndihmon në përkufizimin e idesë së projektit si dhe në rrjedhshmërinë 

logjike të tij. Përmes matriksës së kornizës logjike mundësohet që informatat të analizohen dhe strukturohen në 

mënyrë të tillë që mundëson të bëhen pyetje, të identifikohen dobësitë si dhe arsyeshmëria e projektit.  

Përgatitja e një matricë Logjike është një proces interaktiv. Pasi që hartohen pjesë të matricës me informata, 

informacioni i mbledhur më parë duhet të rishikohet dhe në vazhdimësi, nëse paraqitet e nevojshme, të jepen 

informata të reja. 

Matriksa e kornizës logjike siguron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të logjikës ndërvepruese të një projekti. Si i tillë, 

është një mjet i rëndësishëm i komunikimit ndërmjet palëve të interesuara. Ai u mundëson palëve të interesuara të 

bien dakord mbi elementët kryesorë të një projekti. Më vonë ky dokument shërben si referencë për monitorimin 

dhe vlerësimin apo për rishikimin dhe raportimin e projektit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

Procesi i hartimit të kornizës logjike 
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Logjika vertikale duke shkuar nga poshtë - lartë përfshinë: Aktivitetet e projektit, Rezultatet, Objektivat specifike 

si dhe Objektivën e Përgjithshme. Pra, Korniza Logjike paraqet logjikën se si aktivitetet çojnë në rezultatet (të dalurat 

afatshkurtra), të cilat çojnë në objektivat specifike (afatmesme), dhe këto objektiva qojnë përfundimisht në 

objektivën e përgjithshme (afatgjatë) të projektit. 

Logjika horizontale nga majtas në djathtas përfshinë: Përshkrimin e projektit (në të cilat përfshihen elementet e 

cekura më herët), Indikatorët objektivisht të verifikueshëm, Burimet për verifikim dhe Supozimet.  

Si vertikalisht, poashtu edhe horizontalisht, duhet verifikuar çdo celulë nëse korrespondon me celulën paraprake në 

mënyrë që të mos ketë dallime përmbajtësore ndërjmet tyre por të ketë rrjedhë logjike që e ndihmon vlerësuesin 

në të kuptuarit logjik dhe të detajuar të rrjedhës së projektit. 

 

 

 

Bazuar në figurën e mësipërme, mund të konkludojmë se bazuar në resurset e përcaktuara (p.sh. ekspertët, buxheti, 

pajisjet, automjeti etj.) mund të zhvillohen aktivitetet (p.sh. mbajtja e trajnimeve, konferencës, punët në terren për 

mbledhjen e mbeturinave etj.) arrijmë tek realizimi i rezultateve (personat e trajnuar, pemët e mbjellura etj.) 

Këto rezultate të arritura na mundësojnë arritjen e objektivave specifike të cilat dëshmojnë për ndryshimet të cilat 

synon ti arrijë projekti (p.sh. ngritja e vetëdijësimit të qytetarëve në lagjen X, përmirësimi i cilësisë së ajrit, përfshirja 

e shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse në nivel komunal etj.) Kurse bazuar në rrjedhën paraprake, duke 

vazhduar me arritjen tek objektiva e përgjithshme në të cilët përshkruhet gjendja e dëshiruar (p.sh. bashkëpunim 

cilësor ndërmjet autoriteteve lokale dhe shoqërise civile, qytetare më të vetëdijësuar për mbrojtjen e mjedisit, 

shërbime më të avansuara komunale lidhur me problemet e adresuara në fushën e mjedisit.) 

 



 
 
 

 

 
 

 

Përfundimi i kornizës logjike kërkon kohë e cila nuk duhet të nënvlerësohet. Rekomandohet përfshirja e 

përfaqësueseve të të gjitha palëve të interesuara në këtë projekt. Është gjithashtu e rekomanduar që një ekspert 

me përvojë ta udhëheqë dhe finalizojë matriksën e kornizës logjike. Rekomandohet që të punohet korniza logjike 

para shkrimit të projekt propozimit. 

 

Objektiva e përgjithshme e projektit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet duhet ta kenë një qëllim. Qëllimi i përgjithshëm përshkruan synimin, që në fakt është situatë e dëshiruar 

të cilën zbatuesi dëshiron ta arrijë përmes zbatimit të projektit. Me një fjalë, qëllimi i projektit. Qëllimi përcakton 
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ndryshimin në sjelljen te përfituesve të projektit, ose ndryshimin në mënyrën se si institucionet funksionojnë si 

rezultat i arritjeve të projektit.  

Mirëpo duhet pasur parasysh që qëllimi i projektit është një situatë ku jo domosdoshmërisht mund të ndryshohet si 

pasojë e veprimeve të ndërmarra nga një projekt i vetëm. Tek një situatë të tillë të dëshiruar kontribuojnë edhe 

akterë tjerë si autoritetet lokale apo qendrore, organizatat tjera, bizneset, grupet e interest apo qytetarë etj. 

Shembull i qëllimit të projektit: Vetëdijësimi i qytetarëve të Fushë Kosovës për përdorimin e ujit të pijshëm. 

 

Objektivat specifike 

Objektivat përshkruajne ndryshimin në sjelljen e përfituesve të projektit, ose ndryshimin në mënyrën se si 

institucionet funksionojnë si rezultat i arritjeve të projektit. Objektivat e projektit i theksojnë të dalurat e pritshme 

të cilat flasin për efektet dhe ndryshimet e synuara të projektit dhe fillojnë me foljet veprore: mbështetja, fuqizimi, 

zvogëlimi, rritja, pjesëmarrja etj.  

 

 

 

 

 

 

 

Duhet të merret parasysh kur shkruhen objektivat pasi që këto janë të dalura të cilat vetëm pjesërisht do të jenë 

nën kontrollin e zbatuesit të projektit. Objektivat përshkruajne ndryshimet të cilat poashtu varen nga palet tjera të 

interest. Siç është përshkruar më herët tek ‘analiza e palëve të interesit’, akterët tjerë mund të kenë qasje të 

ndryshme, që mund të ketë ndikim të drejtëpërdrejtë tek arritja e objektivave.  

P.sh. përfituesit e projektit siç mund të jenë: të rinjtë, nxënësit, banorët e lagjës etj., mund të mos jenë aq 

bashkëpunues gjatë projektit dhe kjo do të rezultojë në mos arritjen e dëshiruar të objektivave të cilat ndërlidhen 

me këta përfitues.  

Preferohet që gjatë përshkrimit të objektivave të mos përdoren shifra ose përqindje me shifra të mëdha pasi që kjo 

shkakton probleme me arritjen e këtyre shifrave gjatë projektit. Poashtu donatorët mund të rrisin skepticizmin e 

tyre kur kemi të bëjmë me arritjen e sukseshme të objektivave të paraqitura pasi që ata kanë ekperiencë dhe janë 

të njohur me proceset, me mundësitë reale dhe kapacitetet organizative të një OSHC-je për një arritje të tillë. 

 

Rezultatet 

Rezultatet janë të dalurat si pasojë e zhvillimit të aktiviteteve të projektit. Ato janë të dalurat të cilat mundësojnë 

arritjen e objektivave specifike. Përmes rezultateve nuk ka nevoje të përshkruhen ndryshimet apo efektet që janë 
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shfaqur si pasojë e veprimeve të ndërmarra. Ato vetëm tregojnë për cilësinë apo kualitetin e arritur. P.Sh. 40 

pjesëmarrës të certifikuar në trajnimin....  

 

 

 

 

 

 

Duhet të ketë një ndërlidhje logjike të përcaktuar mes aktiviteteve dhe rezultateve. Organizata që zbaton projektin 

është përgjegjëse për arritjen e rezultateve të përcaktuara dhe për këtë arsye duhet të ketë kompetencën 

profesionale dhe kapacitetin për ti kryer aktivitetet e planifikuara brenda afatit kohor të përcaktuar me mjetet në 

dispozicion, duke prodhuar rezultate të planifikuara. 

 

Aktivitetet  

Ato janë detyra që duhet të kryhen nga personat e angazhuar ne projekt. Aktivitetet janë hapat vijues të nevojshëm 

për ti arritur rezultatet. Çdo veprimtari duhet të jetë specifike duke pasur qartësi të plotë për atë që duhet bërë, për 

të lejuar buxhetimin për secilin aktivitet. Sidoçoftë detajet nuk duhet të jenë shumë përshkruese pasi që dokumenti 

bëhet shumë i gjatë. Aktivitetet janë të shprehura si veprime që janë ndërmarrë, në vend të rezultateve të 

përfunduara, pasi që rezultatet përshkruhen në celulën më lartë tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë përshkrimit tek aktivitetet duhet të keni parasysh: 

- Efektivitetin: a janë aktivitetet e zgjedhura mënyra më efektive për të arritur objektivat 

- Resurset: a mund të zbatohen aktivitetet me burimet, kapacitetet, mjetet që janë në dispozicion 

- Perfituesit: kush është përfituesi (grupi i targetuar), si ndikon aktiviteti te përfituesit 

- Kohen: a është koha e duhur për këtë aktivitet, a mund të kryhet me kohë 

- Shpenzimet: a ka fonde, a është aktiviteti i arsyeshëm në kosto, apo përtej vlerave të tregut  
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Aktivitetet duhet të numërohen sipas radhitjes bazuar sipas rezultatit përkatës! P.sh. aktiviteti 1. Është pasues 1 

rezultatit 1 dhe kështu me radhë. Tek projektet ku përshkruhen edhe nën aktivitetet e njëjta rrjedhë përsëritet, 

aktiviteti 1.1. është pasues i rezultatit 1.1. 

 

Treguesit (Indikatorët)  

Treguesit mund të paraqiten me përqindje, me numra (treguesit kuantitativ) apo duke treguar kontekstin pozitiv, që 

flet për ndryshimin progresiv tek përfituesit (treguesit kualitativ), shih fig... Me kualitet nënkuptojmë llojin apo 

natyrën e ndryshimit kurse me kuantitet nënkuptojme shtrirjen apo sasinë e përkufizuar të ndryshimit (numrin, 

përqindjen). Është e dëshirueshme që të kombinohen treguesit kualitativ dhe kuantitativ gjatë përshkrimit të tyre 

në kuadër të kornizës logjike. 

 

Pasi të keni përshkruar çdo nivel të përshkrimit të projektit (kolona e parë), ju duhet ti vendosni treguesit (kolona e 

dytë) që do t'ju mundësojnë të përdorni njësi matëse për të konfirmuar arritjet përmes projektit. Me këtë rast 

treguesit dëshmojnë se në cfarë mase është ndryshuar sjellja e përfituesve ose në çfarë niveli ka ndryshuar mënyra 

e funksionimit institucional. Ata janë matësit e standardit të performancës që synohet të arrihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indikatorët

Sasiorë

Numri i personave pjesëmarrës në trajnim (sasia)

Cilesorë

Numri i rasteve kur është përdorur njohuria e 
personelit të trajnuar  (cilësia)
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Mund të vendosni më shumë se një tregues për çdo nivel. Sidoçoftë është e këshillueshme që numri i përgjithshëm 

i treguesve të jetë i menaxhueshëm. Për secilin tregues ju duhet të përshkruani se si do të matet, kjo quhet mjeti i 

verifikimit i cili shpjegohet ne vijim. 

Treguesit ofrojnë të dhëna përkatëse për secilin nivel, nga rezultatet (treguesit e rezultateve), objektivat specifike 

(treguesit e objektivave specifike) dhe për objektiven e përgjithshme (treguesit e objektives së përgjithshme). 

 

Burimet e Verifikimit 

Burimet e verifikimit ofrojnë informata të formateve të ndryshme që shërbejnë si dëshmi për gjetjet e indikatorëve. 

Informatat e ofruara duhet poashtu të korrespodojnë horizontalisht me përshkrimin e projektit (kolona e parë) në 

rreshtin përkatës. Burimet e verifikimit duhet te sherbejne per dokumentimin e veprimeve apo arritjeve pergjate 

projektit mirepo keto burime poashtu duhet te jene te qasshme dhe relevante.  

Gjate vendosjes se burimeve te verifikimit duhet të specifikohen se çfarë informacione duhet të mblidhen për të 

dëshmuar për indikatorët përkatës (p.sh. të dhënat administrative, lista të pjesëmarrjes, fotografi, studime të 

veçanta, anketime të mostrave, fletat e vlerësimit të trajnimit, të dhëna nga monitorimi i cilësisë së ajrit, regjistri i 

lejës së ndërtimit, vlerësimi i ekspertëve etj.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit për të cilat nuk mund të identifikojmë burimet e verifikimit duhet të zëvendësohen nga tregues të tjerë 

të cilat janë të verifikueshëm.  

 

Supozimet 

Supozimet janë faktorë të jashtëm, të cilët nuk janë nën kontroll por që janë kritik pasi që kanë ndikim në 

mbarëvajtjen e aktiviteteve të projektit, si dhe të cilat janë jashtë kontrollit të zbatuesit të projektit. Supozimet 

janë të rëndësishme pasi që tregojnë për faktorët e jashtëm të cilët janë relevante dhe të cilët duhet të analizohen 

para fillimit të çdo projekti. Mos analiza e faktorëve të jashtëm mund të ketë për pasoja mos zbatimin e 

sukseshëm apo edhe të ndërprerjes së aktiviteteve të projektit. P.sh. ndryshimet klimatike mund të 

determinojnë (pozitivisht apo negativisht) rrjedhën e aktiviteteve në fushën e bujqësisë, blegtorisë, ujërave etj.  
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Faktorët politikë mund të kenë ndikim në mos realizimin e p.sh. projekteve në partneritet me OSHC-të, në 

ndalimin e punëve si pasojë e ndërhyrjes së projektit në planet komunale zhvillimore, si dhe në çeshtje te tjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çështja kryesore është mbledhja dhe analiza e informatave adekuate nga një varg i duhur burimesh, duke 

përfshirë pikëpamjet e ndryshme të palëve të ndryshme të interesit (p.sh. ajo që konsiderohet një supozim kyç 

për një grup, mund të mos jetë aq i rëndësishëm për të tjerët). Por, donatoret kryesisht bazohen ne 

kredibilitetin e analizave per keto supozime, te bere nga aplikuesit si rrjedhoje e experiences se tyre ne fushat 

perkatese. Perkundrazi, nese supozimet nuk jane te paraqitura apo nuk jane te sakta dhe me vone kane ndikim 

ne mbarevajtjen e aktiviteteve, atehere kjo shikohet si mangesi dhe mund te kete ndeshkime gjate monitorimit 

dhe vleresimit nga donatoret. 

Tek matriksa, supozimet duhet te reflektojne horizontalisht per çdo rresht perkates, per rezultatet dhe 

objektivat specifike. Ato mundesojne qe te kuptohen roli i faktoreve te jashtem dhe pasi qe kolona e fundit e 

supozimeve vleresohet atehere lexuesi shkon ne nje rresht me lart, ashtu siç eshte paraqiture ne figuren… 

Sidoçofte duhet cekur se supozimet edhe mund te ndryshojne gjate zbatimit te projektit, p.sh. nderrimi i ligjeve apo 

politikave institucionale, ndryshimet si pasoje e rrethanave te reja politike, te reshurat e papritshme etj. Ne rastet e 

tilla eshte e keshillueshme qe te njoftohet donatori per keto ndryshime, veçanerisht nese vleresohet se mund te 

kene ndikim te drejteperdrejte apo edhe te terthorte ne projekt. 

 

Mjetet  

Duhet cekur se ne rreshtin e fundit tek Aktivitetet, ne vend te kolones se dyte ‘Indikatoret objektivisht te 

verifikueshem’ vendosen informata per ‘Mjetet’ (resurset e projektit si personat, financat, njohurite, pajisjet, 

automjetet, infrastruktura, etj.) 

Mjetet ofrojnë informacione shtesë, të tilla si te hyrat që janë të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve. Mund të 

ketë disa për secilën aktivitet dhe kjo do të ndihmojë për të drejtuar secilin aktivitet individualisht, duke i renditur 

mjetet perkatese te nevojshme (pajisjet, mjetet, njerëzit). 
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Shpenzimet 

Janë burimet e informacionit rreth shpenzimeve per veprimet e ndermarra. Ne kolonen e trete ‘Burimet per 

verifikim’ vendosen ‘Shpenzimet’ (paraqiten te gjitha shpenzimet e dedikuara per projekt konform aktiviteteve te 

parashtruara).  

Kalkuloni te gjitha shpenzimet te cilat nderlidhen me projektin duke pasur parasysh kohen dhe burimet financiare 

(burimet vetanake, donatoret apo nga burime tjera financiare). Gjate secilit shpenzim duhet te kalkulohen qarte dhe 

duke u bazuar ne çmimet aktuale te gjitha sherbimet dhe produktet te cilat nevojiten per zbatimin e suksesshem te 

projektit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakushtet  

Ne kolonen e fundit, nen ‘Supozimet’ vendoset edhe nje cellule ‘Parakushtet’. Parakushtet jane kushtet apo situata 

ne te cilen gjen zbatim projekti. Ne kete celule pershkruhen shkurtimisht rrethanat aktuale ne te cilat gjene zbatim 

projekti. Parakushtet jane te ndryshme nga supozimet pasi qe ato tregojne per rrethanat te cilat duhet te 

permbushen apo te jene arritur para se te fillon projekti me zbtimin e aktiviteteve. 
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