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HYRJE
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HYRJE

Qëllimi i këtij trajnimi është që në kuadër të projektit, të forcohen kapacitetet e përfaqësuesve të përzgjedhur të Qendrave Rinore 
dhe Këshillave Lokale të Veprimit Rinor në Kosovë në Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP) për përgatitjen dhe zbatimin efikas të 
projekteve. Fokusi specifik do të vendoset në identifikimin e problemeve, hartimin e projekt propozimit efektiv, duke përfshirë edhe 
zbatimin e projektit, raportimin dhe vlerësimin e tij. 

Ky trajnim përmban udhëzimet gjithëpërfshirëse mbi mënyrat e zbatimit të metodës së MCP-së dhe qasjes së kornizës logjike (QKL) 
për përfaqësuesit e përzgjedhur të Qendrave Rinore dhe Këshillave Lokale të Veprimit Rinor në Kosovë; ofron informacion thelbësor 
mbi politikat, aspektet programore, rregullative dhe teknike të menaxhimit të projekteve dhe mënyrat se si sigurohet koherenca, 
qëndrueshmëria dhe transparenca e punës së projekteve në të gjithë institucionin. 

Trajnimi për MCP-në është i strukturuar në një modul dhe përmban këto tema:

QASJA E KORNIZËS LOGJIKE

PËRGATITJA E PROPOZIMIT 
TË PROJEKTIT

DEFINIMI I PROJEKTIT

FAZA E ANALIZËS GJATË 
PËRGATITJES SË KORNIZËS 
LOGJIKE
» Analiza e palëve të interesit
» Analiza e problemit
» Analiza e objektivave analizës 

gjatë përgatitjes së kornizës 
logjikeprojektit

MENAXHIMI I CIKLIT TË 
PROJEKTIT (PLANIFIKIMI, 
IDENTIFIKIMI, FORMULIMI, 
ZBATIMI DHE VLERËSIMI)

PROJEKTIT

FAZA E PLANIFIKIMIT GJATË 
PËRGATITJES SË KORNIZËS 
LOGJIKE
» Përcaktimi i qëllimit të 

projektit
» Përcaktimi i rezultateve dhe 

aktiviteteve të projektit
» Identifikimi i supozimeve 
» Identifikimi i treguesve 

dhe përcaktimi i tyre sipas 
modelit SMART

» Identifikimi i mjeteve të 
verifikimit
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Kohëzgjatja e parapare për këtë trajnim është 5 ditë.

Secili modul do të zbatohet në mënyrë të tillë që:

» të sigurojë pjesëmarrjen aktive të kursantëve përmes teknikave të gjenerimit të ideve,
» të përmbajë një prezantim të pjesës teorike të modulit përmes mjeteve klasike,
» të sigurojë një reflektim në aspektin e njohurive dhe shkathtësive që zotërojnë tashmë pjesëmarrësit (diskutim i drejtuar),
» të sigurojë aplikimin praktik të njohurive dhe shkathtësive të reja përmes punës praktike (punë në grupe, punë individuale, 

lojë me role etj.),
» të  sigurojë reagime nga ekipi i trajnimit dhe pjesëmarrësit e tjerë përmes diskutimeve të drejtuara (analiza dhe reflektimi)
» të tregojë mundësinë për aplikim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm në punën e tyre të përditshme (dialogu në grup).

Ky kurs trajnimi është hartuar si një punëtori me 
pjesëmarrje aktive. Përfshin ligjëratat, shpjegimin 
e termave dhe koncepteve, shembuj dhe analizë 
të rasteve studimore. Nga pjesëmarrësit pritet të 
jenë të pranishëm në të gjitha sesionet, të marrin 
pjesë aktive, të japin prezantime, të nxisin frymën 
e bashkëpunimit dhe të japin kritika konstruktive.
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PASQYRA E 
TRAJNIMIT
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KARAKTERISTIKAT E NJË PROJEKTI

ÇKA ËSHTË MENAXHIMI I CIKLIT TË PROJEKTIT?

Projekti është një iniciativë e përkohshme me burime të kufizuara, me datë të qartë të fillimit dhe të përfundimit, dhe përbëhet nga 
një sërë aktivitetesh që synojnë prodhimin e rezultateve dhe arritjen e një caku specifik. 

Një projekt ka karakteristikat e mëposhtme:
» Menaxherin e projektit, i cili është përgjegjës dhe llogaridhënës për projektin në emër të menaxhmentit;
» Datë të qartë të fillimit dhe të përfundimit dhe një afat kohor;
» Një sasi të kufizuar e të paracaktuar të burimeve njerëzore, financiare dhe materiale të caktuara për projektin;
» Një sërë aktivitetesh për të prodhuar rezultatet;
» Rezultatet janë mallra dhe/ ose shërbime që do të prodhohen nga projekti, dhe
» Cakun e arritur nga prodhimi i rezultateve.

Menaxhimi i ciklit të projektit (MCP) është metodë që 
siguron se projekti menaxhohet në mënyrë efektive, 
efikase dhe llogaridhënëse. MCP-ja e ndan ciklin jetësor 
të projektit në pesë faza kryesore. Këto janë:

» i) programimi; 
» ii) planifikimi/ identifikimi i projektit; 
» iii) formulimi/ zhvillimi i projektit; 
» iv) zbatimi i projektit, monitorimi dhe kontrolli; 

dhe 
» v) vlerësimi i projektit. 

Menaxheri i projektit është përgjegjës për menaxhimin 
e ciklit. 

Programimi

IdentifikimiVlerësimi

Zbatimi Formulimi
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KORNIZA LOGJIKE (KL) DHE ZHVILLIMI I PROJEKTIT

Planifikimi i një projekti sipas qasjes së KL kalon nëpër dy faza dhe në disa hapa, si vijon:

FAZA A ANALIZËS 

»  Analiza e palëve të interesit
» Analiza e problemit
» Analiza e objektivave
» Analiza e strategjisë  (identifikohen strategjitë e 

ndryshme për të arritur zgjidhje dhe përzgjidhet 
strategjia më e përshtatshme)

FAZA E PLANIFIKIMIT

» Përgatitet matrica e KL- përcaktohet 
struktura e projektit

» Planifikimi i aktiviteteve - kur do të kryhen 
aktivitetet?

» Planifikimi i burimeve – cilat burime do të 
nevojiten?

FAZA E 
ANALIZËS

MENAXHIMI I CIKLIT TË PROJEKTIT     9



FAZA E ANALIZËS

ANALIZA E PALËVE TË INTERESIT

Palët e interesit në një projekt mund të jenë: individë, grupe personash, bashkësi, institucione, organizata ose subjekte qeveritare që 
mund të kenë interesa ose të preken nga projekti. Ato mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pozitiv ose negativ ndaj 
nismës për një projekt. Palët kryesore të interesit do të identifikohen dhe do të renditen në fund të analizës së situatës. Përfitimet e 
përfshirjes së palëve të interesit që nga fillimi i projektit, janë si në vijim:

» Palët e interesit janë burim kryesor i informacionit dhe ekspertizës; ato i lejojnë menaxherit të projektit të verifikojë nëse 
vlerësimi i nevojave dhe strategjia e projektit janë të sakta;

» Përfshirja e tyre e hershme rrit gjasat e pronësisë dhe angazhimit të tyre ndaj projektit;
» Reagimet e tyre janë thelbësore për të monitoruar progresin, për të zbatuar kontrollet dhe për të vlerësuar performancën e 

projektit.

MCP-ja parasheh një qasje pjesëmarrëse dhe për këtë arsye menaxheri i projektit do t’i përfshijë që nga fillimi palët e interesit në 
projekt. Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se palët të ndryshme të interesit do të kenë nevojë për shkallë të ndryshme të 
përfshirjes në ciklin e projektit. Menaxheri i projektit do të jetë përgjegjës edhe për ofrimin e reagimeve ndaj palëve të interesit, 
duke siguruar që të gjithë ta kuptojnë pse janë të përfshirë, t’i dinë cilat mund të jenë përgjegjësitë ose rolet e tyre, dhe si mund t’i 
prekë ata projekti.

Gjatë analizës së palëve të interesit, menaxheri i projektit ose anëtarët e ekipit të tij/ saj do të kenë disa kontakte me të njëjtit 
individë, grupe dhe organizata. Është e rëndësishme që ekipi i projektit të shmangë krijimin e pritshmërisë së gabuar mbi çka mund 
të arrijë projekti. Ekipi i projektit nuk duhet të shprehë asnjë përkushtim verbal apo me shkrim ndaj partnerëve potencialë zbatues 
dhe përfituesve në lidhje me projektin. Ky përkushtim mund të shprehet vetëm pas miratimit zyrtar të projektit nga menaxheri i 
programit (drejtori).

Si kryhet analiza e palëve të interesit?

Analiza e palëve të interesit kryhet në këtë mënyrë:
1. Identifikohen palët e interesit,
2. Profilizohen palët e interesit,
3. Kuptohen interesat e palëve të interesit,
4. Vendoset si mund të kontribuojnë palët e interesit, dhe
5. Parashikohet çka presin palët e interesit.

Identifikimi i palëve të interesit

Analiza e palëve të interesit fillon me renditjen e emrave të të 
gjithë individëve, grupeve dhe/ ose institucioneve që mund të 
ndikojnë në projekt. Një numër i palëve të interesit u identifikuan 
duke analizuar situatën. Për t’u siguruar se lista është relevante 
dhe e plotë, ekipi i projektit duhet t’u përgjigjet pyetjeve të 
mëposhtme:
» Kush do të përfitojë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi nga 

projekti (duke dalluar mes burrave dhe grave)?
» Kush do të jenë përfituesit e projektit?
» Kush duhet të përfshihet në projekt?
» Kush mund të ndikohet nga projekti, të ndikoj në projekt 

ose ta ndihmoj projektin?
» Kush është duke bërë/ka bërë tashmë, projekte të 

ngjashme?
» Kush mund të përbëjë kërcënim për progresin apo suksesin 

e projektit?
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Menaxheri i projektit duhet të 
sigurohet se janë konsideruar të 
gjitha palët relevante të interesit, 
duke përfshirë edhe ato në vijim:

Të kuptuarit e interesave të 
palëve të interesit

Palët e ndryshme të interesit 
kanë interesa dhe motivime të 
ndryshme në lidhje me projektin. 
Para se të angazhohen palët në 
projekt, menaxheri i projektit duhet 
ta vlerësojë masën e përfshirjes 
së tyre. Ekipi i projektit mund të 
bëjë pyetjet e mëposhtme për të 
përgatitur një pasqyrë të interesave 
dhe pritshmërisë të palëve të 
interesit:

Profilizimi i palëve të interesit

Është e rëndësishme të kuptohet 
natyra, përmasat dhe kapacitetet e 
palëve të interesit. Ekipi i projektit 
mund të ngrejë ca nga pyetjet e 
mëposhtme për të identifikuar 
karakteristikat e palëve të interesit:

» Strukturat institucionale në të gjitha nivelet
» OJQ-të/OSHC-të dhe organizatat ndërkombëtare
» Udhëheqësit e komunitetit, grupet e të drejtave për të rinj dhe gra.

» Çfarë interesi konkret kanë palët e interesit në zbatimin e projektit?
» Cilat janë nevojat e palëve të interesit në lidhje me problemin?
» Cilat janë motivet e ndryshme të palëve të interesit për t’u përfshirë 

në projekt ose për ta kundërshtuar projektin?
» Cila është kostoja për projektin nëse nuk përfshihen palët e interesit?

» A janë palë të interesit njësitë qeveritare (lokale, rajonale, qendrore), 
organizatat ndërkombëtare apo organizatat e shoqërisë civile?

» Cili është fokusi dhe mandati i palëve të interesit?
» Cilat janë karakteristikat socio-kulturore të palëve të interesit?
» A do të përfitojnë palët e interesit nga projekti?
» Sa është e madhe organizata e palëve të interesit? Sa mirë është e 

strukturuar? A ka prani të përhapur në zonë?
» Cilat janë pikat e forta të palëve të interesit (p.sh. është akter i 

rëndësishëm politik/ ekonomik; bën lobim të fortë dhe ka ndikim në 
nivel lokal)?
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Vendimi si mund të kontribuojnë 
palët e interesit

Themelimi i partneriteteve është 
çelësi i qasjes në pjesëmarrje të 
MCP-së. Palët e interesit mund të 
kontribuojnë në ekipin e projektit 
me ekspertizën e tyre ose njohuritë 
mbi problemet dhe rreziqet e 
pritshme. Ekipi i projektit duhet të 
konsiderojë çështjet e mëposhtme:

Ndërlidhja e analizës të situatës, palëve të interesit dhe problemit

Në këtë fazë, ekipi i projektit ka një panoramë relativisht të qartë të situatës, dihet kush duhet të përfshihet në projekt 
dhe cilat probleme potenciale do të adresohen. Hapi i fundit i vlerësimit të nevojave është analiza e problemeve, në 
mënyrë që të identifikohen caqet dhe rezultatet specifike (produktet ose rezultatet e projektit). Informacioni që fitohet 
nga analizat e situatës dhe palëve të interesit shfrytëzohet në analizën e problemeve.

Analiza e situatës dhe palëve të interesit do të jenë gjithashtu të rëndësishme për të vënë në dukje se ku ka potencial 
për të ndërtuar partneritete dhe cilat kushte mund ta bëjnë të suksesshëm zbatimin e projektit.

Parashikoni çka presin palët e 
interesit
Krijimi i partneriteteve përfshin 
prodhimin e projeksioneve për llojin 
e asistencës të projektit që mund 
të jetë e nevojshme për partnerët 
e mundshëm. Ekipi i projektit 
duhet të konsiderojë çështjet e 
mëposhtme:

Menaxheri i projektit ka mundësi të përdorë matricën e analizës së palëve të interesit për të dokumentuar analizën e përshkruar më 
lart.

Forma e  analizës së palëve të interesit është e paraqitur ne Shtojcën 1.

» A kanë palët e interesit njohuri dhe përvojë në këtë lloj projekti?
» A kanë palët e interesit shkathtësi ose ekspertizë të specializuar që 

mund të jetë e nevojshme?
» A gëzojnë palët e interesit qasje politike në rrjete apo autoritete me 

ndikim?
» A mund të dedikojnë palët e interesit fonde/ burime njerëzore për këtë 

projekt?
» A kanë palët e interesit ndërtesa ose objekte, materiale të 

specializuara të botuara apo pajisje që mund të përdoren për këtë 
projekt?

» A kanë palët e interesit ndonjë formë specifike të ngritjes së 
kapaciteteve?

» A kanë nevojë palët e interesit për trajnim në një temë ose shkathtësi 
të veçantë?

» A kanë nevojë palët e interesit për përkrahje që të financohen 
aktivitetet e tyre?

» A kanë nevojë palët e interesit për investime të posaçme në formë të 
pajisjeve, materialeve apo burimeve njerëzore?
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Si kryhet analiza e problemit?
Qëllimi i analizës së problemit është që të sigurohet se problemi është studiuar në mënyrë të mjaftueshme. Varësisht nga 
buxheti dhe natyra e projektit, rekomandohet që të përdoret ose qasja e thjeshtë ose qasja më metodike për analizën e 
problemeve. Shumë organizata që përdorin kornizën logjike të MCP-në e përdorin qasjen metodike për të kryer analizën e 
problemeve. 

Pajtueshmëria për problemet
Ekipi i projektit do të pajtohet për problemet madhore me të cilat ballafaqohen përfituesit potencial të projektit. Një anëtar 
i ekipit të projektit, i caktuar si referent procesmbajtës, do të grupojë problemet sipas palëve të interesit me të cilat lidhen, 
sipas afërsisë së tyre gjeografike dhe sipas kategorive tematike. Së fundi, ekipi i projektit do të pajtohet për një problem të 
vetëm.

Diskutimi i thellë për problemet (“brainstorming”)
Analiza e problemit fillon me rrahje mendimesh. Menaxheri i projektit do të udhëheqë rrahjen e mendimeve dhe 
do të shpjegojë si është iniciuar ideja e projektit dhe gjetjet e analizave të situatës dhe palëve të interesit. Ai/ 
ajo duhet pastaj ta ftojë ekipin e projektit që të ndajnë mendimet e tyre rreth problemeve. Ekipi i projektit duhet 
të theksojë problemet specifike që duhet të adresojë projekti.

ANALIZA E PROBLEMIT 

Analiza e problemit është teknikë që menaxherët e projekteve e përdorin për ti analizuar dhe organizuar problemet që synon t’i 
zgjidhë ideja e projektit. Problemi është përshkrimi i një gjendjeje të keqe ose situate negative. Kryerja e analizës së problemit do të 
ndihmojë në shqyrtimin e problemeve të ndryshme të identifikuara gjatë analizës të situatës dhe palëve të interesit. Qëllimi është të 
përcaktohen marrëdhëniet shkak-efekt ndërmjet problemeve të ndryshme, që të gjendet zgjidhje të përshtatshme.
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Pasojat

Problemi kryesor

Shkaku

Ekosistemi i lumit nën
kërcënim serioz, duke 
përfshirë rezervat peshkut

Numer i lartë i sëmundjeve 
të shkaktuara nga uji

Cilësia e ujrave
të lumit është
përkeqësuar

Nivel i larte i 
mbetjeve të ngurta
te hedhur në lumë 

Ndotësit nuk 
kontrollohen 

Popullsia nuk 
është në dijeni për 

rrezikun e 
hedhjes së 
mbeturinave

Rregulloret janë të
pamjaftueshme për 

të parandaluar 
derdhjen ujërat e 

zeza direkt në lumë

40% e familjeve 
dhe 20% e 

bizneseve nuk jane 
te lidhur me rrjetin 

e kanalizimit 

Shumica e familjeve 
dhe fabrikat deridhin
ujërat e zeza direkt 

në lumë

Formulari i trungut të problemit është e paraqitur në Shtojcën 2

Shembull i trungut të problemeve:
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Si të krijojmë një “Pemë të Objektivave”

HAPI 1 - Riformuloni tërë situatat negative të analizës së problemit në situata pozitive që janë:
• Të dëshirueshme,
• Realisht të arritshme.

HAPI  2 - Kontrolloni marrëdhëniet mjet-qëllim për të siguruar vlefshmërinë dhe plotësinë e hierarkisë (marrëdhëniet shkak-
pasojë kthehen në lidhje mjet-qëllim).

HAPI 3 -  Nëse është e nevojshme:
• Rishikoni formulimet,
• Shtoni objektiva të reja në qoftë se ato duket të jetë relevante dhe të nevojshme për arritjen e objektivit në nivelin e 

ardhshëm më të lartë,
• Fshini objektivat të cilët nuk duken realistë ose të nevojshëm.

ANALIZA E OBJEKTIVAVE

Gjatë kësaj faze situatat negative të problemeve konvertohen në zgjidhje, të shprehura në arritje pozitive. Për shembull, “cilësia e 
ujërave të lumit është përkeqësuar” kthehet në “cilësia e ujërave të lumenjve është përmirësuar”. Këto arritje pozitive janë ne fakt 
objektiva dhe paraqiten në një diagram objektivash të cilët paraqesin një hierarki mjet-qëllim. Ky diagram synon të sigurojë një 
pasqyrë të qartë të situatës së dëshiruar në të ardhmen. 

Përkufizimi i një objektivi: Një objektiv është një situatë e përmirësuar në të ardhmen; ai duhet të jetë realist dhe i shprehur në një 
deklaratë pozitive dhe të arritur.

Edhe një herë, analiza e objektivave duhet të ndërmerret nëpërmjet konsultimeve të përshtatshme me grupet e palëve të interesit 
kryesorë. Kjo duhet të ndihmojë në drejtimin e marrjes parasysh të prioriteteve, për të vlerësuar se sa realiste mund të jenë arritjet 
e disa objektivave dhe në identifikimin e mjeteve të tjera që mund të kërkohen për të arritur qëllimet e dëshiruara. 

Forca kryesore e pemës së objektivave është se ajo lejon analizimin e objektivave të projekteve të potenciale të mbështeten fortë në 
trajtimin e një sërë problemesh parësore të identifikuara qartë.
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Qëllimi

Objektivi

Rezultatet

Kërcënimi i ekosistemit të
lumenjve është zvogëluar
dhe rezervat e peshkut 
janë rritur 

Numer i sëmundjeve
të shkaktuara nga 
uji eshte reduktuar

Cilësia e ujit të lumit 
është përmisuar 

Sasia e mbetjeve të 
ngurta të hedhura në 
lumë është reduktuar

Ndotësit efektivisht
kontrollohen 

Popullsia më e 
vetdijësuar për 

rrezikun
e hedhjes së 
mbeturinave 

Janë krijuar 
rregullore të reja

ligjore të cilat janë 
efektive në

parandalimine 
derdhjes së

drejtpërdrejtë të 
ujërave të zeza

Rritja e numrit të
familjeve dhe 

bizneseve
që janë lidhur me 

rrjetin
e kanalizimit 

Numri i shtëpive dhe 
fabrikave që derdhin 
ujërat e ndotura në 

lumë është reduktuar

Forma e trungut të objektivave është e paraqitur në Shtojcën 3

Shembull i trungut të objektivave:
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FAZA E 
PLANIFIKIMIT
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MATRICA E KORNIZËS LOGJIKE

Matrica e kornizës logjike është një mjet vizual i planifikimit dhe menaxhimit. Ajo lejon që komponentët kryesorë të projektit (qëllimi 
i programit, objektivat e projektit, rezultatet dhe aktivitetet) të organizohen dhe analizohen në mënyrë të strukturuar. Korniza logjike 
e plotëson metodën e MCP-së duke formuar bazën metodologjike të menaxhimit të projektit.

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM

Qëllimi i programit lidh projektin me programin në të cilin synon të kontribuojë. Qëllimi i programit shpjegon përfitimet afatgjata të 
projektit në mjedisin e tij më të gjerë. Zakonisht, disa projekte kanë të njëjtin qëllim të përbashkët programor.

Në shtojcën 4 janë prezantuar:

Komponentët e kornizës logjike

Korniza logjike përfshin treguesit dhe mjetet përkatëse të verifikimit për të matur progresin dhe suksesin e projektit. Ajo 
gjithashtu dallon supozimet që duhet të ekzistojnë për të arritur strategjinë e projektit. Korniza logjike është një mjet 
fleksibël dhe duhet të përditësohet gjatë gjithë projektit. Gjatë zhvillimit të projektit, ajo përdoret si mjet për paraqitjen 
vizuale të strategjisë dhe për të sqaruar si do të matet performanca. Ajo do të përdoret përgjatë zbatimit si mjet për të 
monitoruar aktivitetet dhe përparimin drejt rezultateve. Pas përfundimit të projektit, korniza logjike do të përdoret për të 
vlerësuar performancën e përgjithshme. 

NJË SHEMBULL 
ILUSTRUES I NJË 

KORNIZE LOGJIKE TË 
PLOTËSUAR

STRUKTURA E MATRICËS 
SË KORNIZËS LOGJIKE

STRUKTURA E MATRICËS 
SË KORNIZËS LOGJIKE PËR 
PËRDORIM GJATË PUNËS 

NË GRUP
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MCP-ja përdor kriteret SMART për të përshkruar karakteristikat e indikatorëve. Një indikator SMART duhet të jetë:

SPECIFIK - i qartë në atë se çfarë duhet arritur
I MATSHËM - i vlerësueshëm, mund të matet në sasi, përqindje

I ARRITSHËM - brenda mundësive, por gjithmonë motivues

REAL  - i përshtatshëm, brenda resurseve

NË KOHË  - është i përshtatshme për kohën, përfundon në kohë

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

Objektivat e projektit reflektojnë atë që projekti synon të arrijë në kuadër të programit, arsyetimin për realizimin e projektit dhe 
përmbledhjen e efekteve që duhet të ketë projekti. Objektivat e projektit duhet të përpiqen të përcaktojnë përfitimet e qëndrueshme 
për grupin e synuar. Për shembull, ato duhet të shpjegojë si do të ndikojë iniciativa në situatën aktuale dhe çfarë ndryshimi do të 
sjellë për përfituesit.
Ideale do ishte që, një projekt duhet të ketë vetëm një objektiv. Numri i objektivave duhet të kufizohet në maksimum tre sosh. Nëse 
ka caqe të tepërta të projektit, zakonisht kjo nënkupton se menaxhimi i projektit është tepër kompleks, ose se ekipi po përpiqet të 
hartojë një program afatgjatë, duke e quajtur projekt.

REZULTATET E PROJEKTIT

Rezultatet paraqesin mallrat dhe/ose shërbimet konkrete që do të sigurojë projekti. Këto janë produktet e aktiviteteve që do të 
ndërmerren. Kombinimi i rezultateve do të sjellë arritjen e objektivave të projektit.

AKTIVITETET E PROJEKTIT

Aktivitetet përcaktojnë mënyrën se si synon ta realizojë projektin ekipi i projektit. Ato përbëhen nga një sërë veprimesh për të 
siguruar rezultate konkrete. Aktivitetet formojnë shtyllën kurrizore në bazë të së cilës zhvillohet plani i detajuar i operacioneve. 
Plani i operacioneve përfshin planet individuale të punës së anëtarëve të ekipit, përgjegjësitë e tyre për secilin aktivitet dhe nën-
aktivitetet e tij.

INDIKATORËT

Indikatorët janë referenca sasiore ose cilësore që sigurojnë një mjet të thjeshtë dhe të besueshëm për matjen e përparimit dhe 
arritjeve të projektit. Indikatorët në nivele të ndryshme të kornizës logjike do të demonstrojnë se projekti ka përmbushur aktivitetet 
e tij, ka siguruar rezultatet e synuara dhe ka arritur objektivin e tij. Ekipi i projektit nuk ka nevojë të krijojë indikatorë për nivelin 
e qëllimit të programit. Zakonisht, arritja e qëllimit të programit pritet të jetë shumë më larg fushëveprimit dhe afatit kohor të një 
projekti të vetëm. Sidoqoftë, indikatorët e nivelit të programit mund të merren nga pasqyra e programit të operacionit përkatës në 
terren, nga institucioni ose Sekretariati, në mënyrë që të sigurohet një pikë referimi afatgjatë.

Ekipi pritet të sigurojë më së shumti dy indikatorë për çdo nivel. Nuk është as reale dhe as praktike që të mblidhen dhe vlerësohen 
më shumë indikator. Gjithashtu, ata duhet të përpiqen të përcaktojnë indikatorët SMART që janë të ndjeshëm nga pikëpamja gjinore, 
në mënyrë që të matet si ndikon projekti tek gratë dhe burrat. Për shembull, indikatorët duhet të ofrojnë informata të ndara sipas 
gjinisë. Në të njëjtën kohë, mos harroni se këta janë thjesht indikatorë, dhe sigurojnë një sinjal përparimi (ose mungese të tij) dhe 
nuk janë prova shkencore.

Karakteristikat e indikatorëve 
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MJETET E VERIFIKIMIT

Mjetet e verifikimit tregojnë llojin e burimit të informacionit që do të përdoret për të verifikuar përparimin drejt arritjes së 
indikatorëve. Mjetet e verifikimit duhet të përshkruajnë qartë se ku dhe në çfarë forme do të merren të dhënat e nevojshme.

Metodat më të përdorura janë shqyrtimi i të dhënave zyrtare, vëzhgimi i faqes së projektit, intervistat me personat kyç ose me 
komunitetin. Këto metoda më pak të strukturuara kërkojnë kohë, por zakonisht kanë kosto të ulët dhe nuk kërkojnë ekspertizë për 
metodologjinë e hulumtimit. 

Sigurimi i disa llojeve të dhënave mund të jetë i kushtueshëm. Në këtë rast, shpenzimet për mbledhjen dhe analizimin e 
informatave do të përfshihen në buxhetin e projektit. Projektet komplekse, me buxhet të lartë dhe shumëvjeçare, mund të kërkojnë 
përdorimin e metodave më të strukturuara për të vlerësuar performancën e projektit. Metodat e strukturuara të grumbullimit 
të të dhënave, të tilla si një anketim i vogël ose i madh, duhet të kryhen nga hulumtues profesionistë të kualifikuar. Kostoja e 
kontraktimit të grumbullimit dhe analizës së të dhënave duhet të përfshihet në buxhetin e projektit. 

SUPOZIMET

Supozimet janë faktorë të jashtëm që mbeten jashtë kontrollit të ekipit, por ka të ngjarë të ndikojnë në suksesin e projektit. 
Supozimet e vendosura në nivel të aktiviteteve dhe rezultateve ndikojnë në zbatimin e suksesshëm të projektit. Supozimet e 
vendosura në nivelin e objektivave të projektit ndikojnë në qëndrueshmërinë e iniciativës. Ndërkaq, nuk ka supozime në nivelin e 
qëllimit të programit. Disa nga supozimet mund të zbulohen gjatë ushtrimit të analizës së situatës. Mund të shfaqen edhe supozime 
të tjera gjatë analizës së problemeve dhe përzgjedhjes së strategjisë së projektit nga ekipi i projektit. Për të pasur një pasqyrë të 
plotë të supozimeve, ekipi i projektit duhet të marrë parasysh si vijon më poshtë:
» Cilët faktorë duhet të ekzistojnë për fillimin e projektit?
» A ka diçka që mund t’i parandalojë, vonojë ose të ndikojë negativisht në zbatimin e aktiviteteve?
» A ka ndonjë gjë që mund të parandalojë, vonojë ose të ndikojë negativisht në arritjen e rezultateve?
» A ka ndonjë pengesë për pjesëmarrjen e grave apo burrave në projekt?

Supozimet dhe menaxhimi i rrezikut
Supozimet janë të lidhura ngushtë me rreziqet. Teksa ekipi diskuton supozimet që duhet të ekzistojnë për suksesin e projektit, ata 
mund të identifikojnë edhe rreziqet për projektin. Këto rreziqe mund të parandalojnë realizimin e supozimeve. Ekipi i projektit do të 
duhet të hartojë kundërmasat për të eliminuar ose zbutur ndikimin e këtyre rreziqeve.

ELEMENTET SHTESË TË PROPOZIMIT TË PROJEKTIT

Elementet shtesë të propozimit të projektit, të cilat do të shtjellohen më gjerësisht në Modulin IV, përfshijnë edhe planin 
e menaxhimit të rrezikut dhe planin e zbatimit. Projektet shpesh dështojnë për shkak të planifikimit dhe përgatitjes së 
pamjaftueshme. Përdorimi i këtyre mjeteve do të parandalojë ose lehtësojë rreziqet prej fillimit të projektit.

Menaxhimi i rrezikut

Menaxhimi i rrezikut është thelbësor për planifikim efektiv dhe menaxhim të projekteve. Rreziku është shansi që një ngjarje të 
pengojë ose të ndikojë negativisht në mundësitë që projekti të arrijë objektivin e tij. Mund të konsiderohet edhe si kërcënim ndaj 
suksesit ose qëndrueshmërisë së projektit. Menaxheri i projektit është përgjegjës për menaxhimin e rreziqeve të një projekti dhe 
për t’u siguruar që ekzistojnë kontrolle të mjaftueshme për zbutjen e rreziqeve.

Plani i zbatimit
Plani i zbatimit është një plan i detajuar i cili përshkruan si, kur dhe nga kush do të realizohen aktivitetet e përshkruara në 
kornizën logjike. Plani i operacioneve përgatitet si më poshtë:
» Merret lista e aktiviteteve në kornizën logjike dhe ndahen në nën-aktivitete që mund të menaxhohen,
» Përcaktohet varësia e aktiviteteve,
» Specifikohet datat e fillimit dhe përfundimit të aktiviteteve,
» Përputhen burimet me aktivitetet,
» Vendoset kur të kryhet monitorimi dhe vlerësimi,
» Caktohet një përgjegjës nga ekipi për të menaxhuar çdo aktivitet.
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BUXHETI

Plani i zbatimit dhe buxheti shpjegojnë si, kur, nga kush dhe me çfarë kostosh do të realizohen aktivitetet e përshkruara në 
kornizën logjike. Buxheti i projektit bazohet në koston e paraparë të burimeve të nevojshme për realizimin e aktiviteteve. Ekipi 
i projektit është përgjegjës për të bërë një parashikim të saktë për llogaritjen e buxhetit detal. Një buxhet me parashikim të 
shëndoshë do të kontribuojë në suksesin e projektit. Buxheti i hollësishëm mund të përgatitet në Excel. 

Qëllimi i buxhetit të hollësishëm është i dyfishtë:

» Të tregojë sasinë minimale të informacionit të nevojshëm për llogaritjen e saktë të kostove,
» Të tregojë si kategorizohen shpenzimet,
» Burimet njerëzore, shërbimet dhe mallrat që nevojiten varen nga rrethanat specifike të projektit. 

Një buxhet i hartuar si duhet, e tregon historinë e projektit. Mostra e ilustruar më poshtë shpjegon se si për një aktivitet, si 
Konferenca e Qeverisjes Lokale, përgatitet buxheti:

» Shpenzimet e Konferencës dhe akomodimit planifikohen për 50 pjesëmarrës. Këta pjesëmarrës do të qëndrojnë për një natë. 
Buxheti i projektit do të mbuloj koston për udhëtimin dhe akomodimin e tyre.

» Do të emërohet një menaxher i projektit dhe një asistent për këtë aktivitet për një periudhë dy mujore (mund të shtohet % e 
kohës nëse duhet). Këto kosto kategorizohen si kosto të personelit.

» Do të sigurohen dy përkthyes për konferencën dhe do të prodhohet një dosje e konferencës për secilin pjesëmarrës. 

Qiraja e objektit të konferencës, shërbimet e hotelerisë për dreka dhe pushimet e kafesë, shpenzimet e udhëtimit dhe të 
akomodimit, materialet e botuara dhe furnizimet e zyrës kategorizohen si kosto operacionale.

Shtojca 6 paraqet formën e “Buxhetit të projektit”

Projektet afatgjata mund të planifikohen me faza. Një projekt mund të planifikohet edhe me faza, në mënyrë që të ketë zgjidhje 
për pasigurinë politike ose ritmin e ndryshimeve legjislative. Në këtë rast është e këshillueshme të zhvillohet plani i detajuar i 
operacioneve për fazën e parë (3-6 muaj ose 6 muaj deri në 1 vit). Pasi të përfundojë faza e parë, planet mund të rishikohen dhe 
të zhvillohen në hollësi të mëtejshme për fazat përcjellëse.

Ekipi i projektit do të planifikojë në detaje të gjitha veprimet që duhet të kryhen për të përfunduar çdo aktivitet në kornizën 
logjike. Për ta bërë këtë, secili aktivitet në kornizën logjike do të ndahet në nën-aktivitete, veprime ose detyra më të vogla dhe të 
menaxhuara. Kjo do të lejojë zhvillimin e një parashikimi më të saktë dhe realist të kohës dhe burimeve të nevojshme për zbatimin 
e projektit. Struktura mund të ndahet më tej në veprime ose detyra më të vogla. Është e drejtë e menaxherit të projektit të vendosë 
nivelin e detajeve në planin e operacioneve.

Plani i zbatimit përmban elemente që lidhen me:
» Kornizën e monitorimit dhe vlerësimit,
» Kornizën e partneritetit,
» Zgjidhjet e personelit,
» Modalitetet e prokurimit,
» Qëndrueshmërinë dhe strategjinë dalëse, dhe
» Dukshmërinë.

Në shtojcën 5 është paraqitur “Plani i aktiviteteve

PËRFSHIRJA GJINORE

Përfshirja gjinore është një strategji e pranuar në shumë vende të botës për arritjen e barazisë gjinore. Shqetësimi për pabarazitë 
gjinore duhet të analizohet në të gjitha situatat dhe në çdo fazë të projektit. 
Në përgjithësi, përfshirja gjinore është mjet për t’u siguruar që: 
» Projekti nuk përkeqëson asnjë pabarazi ekzistuese gjinore. 
» Projekti planifikohet në mënyrë më efektive duke pranuar se aktivitetet, rezultatet dhe objektivat do të ndikohen nga 

marrëdhëniet gjinore në atë shoqëri dhe strategjia duhet të përshtatet me kontekstin specifik. Përmes përfshirjes gjinore, 
menaxheri i projektit do të fitojë njohuri më të mira mbi karakteristikat e përfituesve/palëve të interesit dhe mund të 
planifikojë dhe të arrijë rezultate në mënyrë më efektive dhe efikase. 

» Barazia gjinore është bërë pjesë e transformimit që dëshiron të arrijë projekti. Menaxheri i projektit do të integrojë barazinë 
gjinore në këtë proces të transformimit.
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ZBATIMI I 
PROJEKTIT
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Menaxhimi i fazës së implementimit i përfshin detyrat e mëposhtme:
» Përpunimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të planeve të punës nga menaxheri i projektit, në bashkëpunim të ngushtë me 

ekipin e projektit dhe/ose partnerë të tjerë të projektit.
» Koordinimin e proceseve vendimmarrëse, me synim fokusimin e progresit të punës drejt operacioneve dhe/ose koordinimin 

e vendimeve strategjike që duhen ndërmarrë brenda strukturave drejtuese të projektit. Këto vendime merren nga akterët 
kryesorë, ndërkohë që vendimet operacionale merren nga ekipi i projektit.

» Përpunimi i planeve të veprimit që specifikojnë aktivitetet, ndarjen e detyrave dhe resurseve njerëzore dhe materiale si dhe 
hartimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, bazuar në përvojat e vlerësimit dhe rezultatet e vitit paraprak.

» Raportim sistematik për progresin e punës sipas një plani të përcaktuar mirë për përgatitjen periodike të dokumenteve të 
projektit (si p.sh. raportet vjetore, periodike, specifike, teknike,  financiare, etj.)

Gjatë kësaj faze realizohen aktivitetet e projektit, menaxhohen resurset në dispozicion, bëhet monitorimi dhe raportimi për 
progresin drejt arritjes së objektivave dhe rezultateve të planifikuara. 
Matrica e kornizës logjike, përveç se është mjet planifikimi, luan një rol shumë të rëndësishëm gjatë zbatimit të projektit. 
Elementet e kornizës logjike gjatë zbatimit të projektit na informojnë se:

» Treguesit dhe mjetet e verifikimit sigurojnë kornizën për një plan më të detajuar të monitorimit dhe vlerësimit (si për progresin 
e projektit ashtu edhe për ndikimin e projektit)

» Rezultatet, treguesit dhe mjetet e verifikimit sigurojnë informatat për përgatitjen e raporteve të progresit të projektit (për të 
krahasuar atë që ishte planifikuar me atë që është arritur)

» Supozimet e mundësojnë bazën për një plan të menaxhimit të rrezikut 

ZBATIMI I PROJEKTIT
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Faza fillestare: Hartimi i projektit dhe finalizimi i procedurave kontraktuese. 
Në fillim të fazës së zbatimit të projektit, menaxheri i projektit duhet të sigurohet që të kryhen punët përgatitore në përputhje me 
projekt propozimin e projektit:

» rekrutimi i personelit të projektit, 
» prokurimi i mallrave dhe shërbimeve, 
» përgatitja dhe nënshkrimi i memorandumeve të mirëkuptimit dhe marrëveshjeve të tjera me entitetet zbatuese të projektit,
» përgatitja e procedurave dhe proceseve të monitorimit dhe raportimit.

Faza zbatuese: Zbatimi i aktiviteteve dhe arritja e rezultateve (kontrolli dhe monitorimi ndodhë njëkohësisht gjatë zbatimit të 
projektit).
Gjatë zbatimit, menaxheri i projektit duhet të sigurojë zbatimin e aktiviteteve në pajtueshmëri me objektivat, planin e veprimit dhe 
marrëveshjen financiare me donatorin. Prandaj, menaxheri i projektit përmes mbikëqyrjes së rregullt duhet të sigurojë që:
» fondet përdoren për arritjen e objektivave, rezultateve përmes realizimit të aktiviteteve të planifikuara,
» monitorimi dhe raportimi i progresit të zbatimit dhe menaxhimi financiar kryhen sipas procedurave dhe afateve kohore të 

përcaktuara në planin e monitorimit dhe raportimit,
» rreziqet janë identifikuar, monitoruar dhe dokumentuar në mënyrë adekuate.

Faza përmbyllëse: Përfundimi i aktiviteteve dhe përmbyllja administrative
Në përfundim të fazës së zbatimit të projektit, menaxheri i projektit duhet të:
» vlerëson nevojën për rishikimin e planit të veprimit, 
» rivlerëson arritjet e projektit dhe merr masa për zbatimin e tyre,
» ndërmerr hapa të domosdoshëm për mbylljen e projektit.

Fazat kryesore të zbatimit të projektit

Raportimi

Raportimi është një element i rëndësishëm i zbatimit të projektit. Menaxhmenti i projektit ose organizata zbatuese duhet 
të përgatisin raporte për progresin e projektit. 
Qëllimi i këtyre raporteve është që të sigurojnë informacion të detajuar, për tu mundësuar kontrolli i progresit e të 
projektit në raport me objektivat, rezultatet dhe aktivitetet e projektit. Këto raporte i paraqesin edhe informatat për 
shpenzimet e projektit.
Të dy raportet, financiare dhe teknike, ndihmojnë organizatat që zbatojnë projektin, por edhe donatorët, për të monitoruar 
zbatimin dhe për të kuptuar nëse ka probleme ose nëse po respekton planet.

Monitorimi 
Monitorimi është pjesë integrale e zbatimit të projektit. Ai është një mekanizëm kontrolli për progresin e 
projektit dhe kryhet nga personat përgjegjës për realizimin e aktiviteteve (kryesisht stafi i projektit dhe 
partnerët e tjerë zbatues). Qëllimi i monitorimit është: 

» identifikimi dhe zgjidhja e problemeve,  
» ndryshimi dhe adaptimi i funksionimit të projektit, në çdo kohë që shihet e nevojshme,
» monitorimi dhe vlerësimi i progresit të projektit.
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Rezultatet kryesore të monitorimit janë:
» Raportet e progresit që përgatiten sipas një plani të përcaktuar të monitorimit 

dhe raportimit.
» Raportet specifike për menaxhimin e projektit, të cilat ndërlidhen me çështjet 

operacionale dhe administrative (përfshirë raportet financiare dhe të auditimit).
» Procesverbalet e mbledhjeve të menaxhmentit të projektit që përmbledhin të 

gjitha vendimet mbi ndryshimet strategjike dhe konceptimin e projektit.

Çështjet që duhet 
të monitorohen 
rregullisht

JAVOR: Cilat aktivitete janë duke u zhvilluar dhe 

çfarë progresi është bërë?

MUJOR: Në çfarë mase janë përdorur resurset dhe 

sa shpenzime janë bërë për zbatimin e aktiviteteve?

TREMUJOR: A janë arritur rezultatet e planifikuara?

GJASHTË MUJOR DHE VJETOR: 

Deri në ç’masë këto rezultate çojnë përpara në 

arritjen e objektavave dhe qëllimit të projektit?

SHËNIM:
Korniza logjike, plani i 
veprimit dhe buxheti i 
projektit ofrojnë bazën 
për monitorim. 

Produktet e fazës së zbatimit janë:
1. Planet operacionale specifike (plani vjetor dhe nëse kërkohen, planet afat-shkurtra të veprimit).
2. Raportet e përgatitura sipas kërkesave operacionale dhe administrative.
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FAZA E 
VLERËSIMIT
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Kjo është faza kur vlerësohet efikasiteti, ndikimi, rëndësia dhe qëndrueshmëria e projektit dhe e veprimeve që ndërlidhen me 
projektin. Në këtë fazë të MCP-së bëhet një vlerësim sistematik dhe objektiv i një projekti që është në vazhdim e sipër ose që ka 
përfunduar. Kjo fazë përfshinë vlerësimin e fazës së hartimit dhe zbatimit të projektit si dhe rezultatet e arritura të projektit. 

Qëllimi i vlerësimit është të:

» përcaktojë rëndësinë e projektit, 
» përmbushjen e objektivave, 
» efektivitetin e zbatimit, 
» ndikimin, dhe  
» qëndrueshmërinë.
 
Vlerësimi duhet të ofrojë informata të besueshme dhe të dobishme për zbatuesin dhe donatorin e projektit, duke mundësuar 
analizën e mësimeve të nxjerra nga zbatimi i projektit.

Vlerësimet mund të bëhen në momente të ndryshme kohore të ciklit të projektit:

» Vlerësimi afatmesëm (gjatë zbatimit të projektit) - bëhet për të shqyrtuar progresin dhe për të propozuar ndryshime në 
hartimin e projekteve gjatë periudhës së mbetur të zbatimit,

» Vlerësimi përfundimtar (në fund të projektit) - bëhet për të dokumentuar resurset e përdorura, rezultatet e arritura dhe 
progresin e bërë drejt objektivave të projektit. Qëllimi i këtij lloji vlerësimi është të analizohen mësimet dhe përvojat në lidhje 
me projektin të cilat mund të përdoret për të përmirësuar planifikimin dhe zbatimin e projekteve tjera në të ardhmen.

» Vlerësimi ex-post (disa vite pas përfundimit të projektit), bëhet për ta vlerësuar ndikimin dhe qëndrueshmërinë e projektit.

Vlerësimi (sidomos ai përfundimtar dhe ex-post) zakonisht kryhet nga dikush i jashtëm (një pale e tretë), dhe jo nga organizata që 
e ka zbatuar apo që e ka financuar projektin. Kjo siguron paanshmërinë gjatë vlerësimit të projektit.
Pjesëmarrja e palëve të interesit në vlerësim është e domosdoshme për të siguruar që perspektivat dhe pikëpamjet e ndryshme 
janë merr parasysh.

Duke pasur parasysh natyrën e integruar të kornizës logjike, ajo përcakton bazën mbi të cilën do të vlerësohet projekti. Në thelb 
ekzistojnë pesë kritere kryesore të përdorura gjatë vlerësimit të projektit:

» Përshtatshmëria
» Ndikimi
» Efiçienca
» Efektshmëria
» Qëndrueshmëria

Vlerësimi mund të konsiderohet si pikë fillestare për një proces të ri planifikimi, 
sepse përfundimet e vlerësimit do t’u mundësojnë palëve të interesit të nxjerrin 
mësime të cilat mund të përdoren në projektet e tjera në të ardhmen. 

FAZA E VLERËSIMIT
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SHTOJCAT
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Shtojca 1: Forma për identifikimin e palëve te interesit

Emri i palës së 
interesit 

Karakteristikat Interesat e tyre dhe 
si ndikohen ata nga 

problemi (et)

Roli/ Kapaciteti i tyre 
për të bërë ndryshime

Veprimet për të 
adresuar interesat e 
palëve të interesit
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Pasojat

Shkaku

Problemi kryesor

Shtojca 2: Formulari i trungut të problemit
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Qëllimi

Rezultatet

Objektivi specifik

Shtojca 3: Formulari i trungut të objektivave
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Shtojca 4: Matrica e kornizës logjike

4.1. Struktura e kornizës logjike

Përshkrimi i projektit Indikatorët SMART Mjetet për verifikim Supozimet

Qëllimi i përgjithshëm:
Kontributi i projektit në 
arritjen e qëllimit të gjerë 
sektorial ose kombëtar 
(ndikimi)

Si duhet të matet qëllimi i 
përgjithshëm  duke përfshirë 
sasinë, cilësinë, kohën? 
(shpeshherë nuk mblidhet ky 
informacion)

Si, kur dhe kush do te mbledh 
informacione dhe cilat metoda 
do te përdoren

Objektivi specifik (SMART) :
Përfitimet e drejtpërdrejta për 
grupin (et) e synuar

Si duhet të matet objektivi 
specifik duke përfshirë sasinë, 
cilësinë, kohën?
Ndihmon për t’iu përgjigjur 
pyetjes “Si do ta dimë nëse 
është arritur qëllimi”?

Si më lartë Faktorët jashtë kontrollit
të menaxhimit të projektit që 
mund të ndikojnë
në lidhjen Objektivi-Qëllimi

Rezultatet:
Produktet apo/dhe shërbimet 
që dalin në fund të projektit

Si duhet të maten rezultatet 
duke përfshirë sasinë, cilësinë, 
kohën?
Ndihmon për t’iu përgjigjur 
pyetjes “Si do ta dimë nëse 
janë arritur rezultatet”?

Si më lartë Faktorët jashtë kontrollit
të menaxhimit të projektit që 
mund të ndikojnë në lidhjen 
Rezultatet- Objektivi

Aktivitetet:
Detyrat që duhet të
kryhen për të arritur
rezultatet e planifikuara

Nganjëherë një përmbledhje e 
burimeve/
mjeteve shënohen këtu

Faktorët jashtë kontrollit
të menaxhimit të projektit që 
mund të ndikojnë
në lidhjen Aktivitetet- 
Rezultatet
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Përmbledhje narrative Indikatoret SMART Burimet e verifikimit Supozimet

Qëllimi i 
përgjithshem

Përmirësimi i cilësisë së 
arsimit
fillor

Objektiva
specifike

Përmirësimi i aftësive 
të shkrim-leximit të 
nxënësve klasës së dytë 
në shkollat fillore.

- 100 % e nxënësve të 
klasës së dytë janë në 
gjendje të lexojnë

- Testimi i nxënësve 
të klasës së dytë 
pas përfundimit të     
projektit

Nuk ka

Rezultatet e 
projektit

1. 300 nxënës të klasë 
të dytë plotësojnë orët 
e shkrim-leximit.

2. Prindërit praktikojnë 
shkrim-leximin me 
fëmijët në shtëpi.

- Aftësitë e shkrim-
leximit të nxënësve të 
klasës së dytë janë 
përmirësuar me 30 %
- 70 % e prindërve 
përdorin mjetet e 
leximit për të praktikuar 
me fëmijët

- Testi paraprak dhe 
pasues i punëtorive 
të shkrim-leximit me 
nxënësit e klasës së 
dytë
- Grupe fokusi me 
prindërit
- Intervistat me 
mësimdhënësit

- Pjesëmarrja në 
kurset e shkrim-leximit 
nuk ndikon në vetë-    
vlerësimin e femijëve.
- Prindërit 
bashkëpunojnë dhe 
punojnë me fëmijët 
për të përmirësuar 
shkathtësitë e leximit.

Aktivitetet e 
projektit

1.1 Mbajtje e dhjetë 
orëve
ekstrakurrikulare të 
shkrim-leximit
me nxënësit e klasës 
së dytë.

- 300 nxënës të klasë 
të dytë ndjekin orët e 
shkrim-leximit

- Fletët e frekuentimit 
të punëtorisë

- Fëmijët janë të 
gatshëm të marrin pjesë 
në punëtori.

1.2. Shpërndarje e 
pakove të materialeve 
të leximit tek fëmijët.

- 300 paketa të 
materialeve të leximit u 
shpërndahen fëmijëve

- Nënshkruhen 
formularët e pranimit të 
materialeve/udhëzimeve

- Pakot e matarialeve 
te leximit pergatiten me 
kohe

2.1. Mbajtje e pesë 
punëtori me
prindërit për të 
praktikuar shkrim-
leximin me fëmijët në 
shtëpi.

- 100 prindër marrin 
pjesë në punëtorinë e 
shkrim-leximit

- Fletët e pjesëmarrjes 
të punëtorisë

- Prindërit janë të 
gatshëm të marrin pjesë 
në punëtori.

4.2. Shembull i kornizës logjike
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4.3. Struktura e matricës së kornizës logjike për përdorim gjatë punës në grup

Përshkrimi i Projektit Indikatoret SMART Burimet për Verifikim Supozimet

Qëllimi i përgjithshëm

Objektivi specifik (SMART) 

Rezultatet

Aktivitetet
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Shtojca 5:  Plani i aktiviteteve 

Nr. Plani
Muaji

Partnerët

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Rezultati i pritshëm 1 - - - - - - - - - - -

1.1 Aktiviteti 1.1 - - - - - - - - - - -

1.2      - - - - - - - - - - -

1.3 - - - - - - - - - - -

1.4      - - - - - - - - - - -

1.5 - - - - - - - - - - -

2. Rezultati i pritshëm 2 - - - - - - - - - - -

2.1 - - - - - - - - - - -

2.2      - - - - - - - - - - -

2.3 - - - - - - - - - - -

2.4 - - - - - - - - - - -

2.5      - - - - - - - - - - -

3. Rezultati i pritshëm 3 - - - - - - - - - - -

3.1      - - - - - - - - - - -

3.2 - - - - - - - - - - -

3.3      - - - - - - - - - - -

3.4 - - - - - - - - - - -

3.5      - - - - - - - - - - -
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Shtojca 6:  Buxheti i projektit

Nr Kategoria Njësia Nr i 
njësive

Çmimi 
për njësi 
(EUR)

Total
(EUR)

Muaji 
1

Muaji 
2

Muaji 
3

Muaji 
4

Muaji 
5

Muaji 
6

Muaji 
7

Muaji 
8

Muaji 
9

Muaji 
10

1 Stafi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 SHPENZIME 
UDHETIMI

2.1

2.2

2.3

3 SHPENZIME 
ADMINISTRATIVE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4 SHPENZIMET E 
PROJEKTIT

4.1 Rezultati 1 (nga 
korniza ligjore)

4.1.1 Aktiviteti -

4.1.2 Aktiviteti -

4.1.3 Aktiviteti -

4.2 Rezultati 2 (nga 
korniza ligjore)

4.2.1 Aktiviteti - 

4.2.2 Aktiviteti -

4.2.3 Aktiviteti -

4.3 Rezultati 3 (nga 
korniza ligjore)

4.3.1 Aktiviteti -

4.3.2 Aktiviteti -

4.3.3 Aktiviteti -

5 VIZIBILITETI

5.1

5.2

5.3

Total (Eur)
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Shtojca 7:  Plani i monitorimit

INDIKATORI
DEFINIMI I 
INDIKATORIT

VLERA BAZE 
E TREGUESIT

VLERA E 
TARGETUR

BURIMI I TE 
DHENAVE

FREKUNCA
PERSONI 

PERGJEGJES

TE KUSH 
DO TE 

RAPORTOHET

Qëllimi

Objektivat

Rezultatet
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