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1. Koncepti Bazë i Njësisë së Trajnimit të AKK-së 
 

Trajnimet janë element kyç për ndërtimin e aftësive dhe kapaciteteve në nivel lokal për të mundësuar 
zhvillimin e proceseve demokratike dhe ofrimin e shërbimeve të mira në interesin më të mire të 
qytetarëve. Duke marrë parasysh dinamikën e vazhdueshme në pushtetin lokal, veçanërisht kur bëhet 
fjalë për transferimin e kompetencave përmes legjislacionit si dhe ndryshimeve të tjera që ndodhin, është 
shfaqur nevoja për  krijimin e një sistemi gjithëpërfshirës për zhvillimin e kapaciteteve për komunat, që u 
lejon akterëve kryesorë të përmbushin detyrat e tyre të rregullta, por edhe të tejkalojnë sfida të reja. 
 
Duke marrë parasysh që (i) AKK-ja është i vetmi organ që përfaqëson drejtëpërdrejt komunat anëtare, 
dhe (ii) që Ligji mbi Vetëqeverisjen Lokale parasheh që asociacioni të ofrojë trajnim dhe ngritje të 
kapaciteteve në komunat e veta anëtare, AKK-ja ka vendosur që të krijojë një program trajnimi të 
standardizuar dhe gjithëpërfshirës, me fokus të veçantë tek zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar politikisht 
në nivel lokal, dmth. (1) kryetarët, zëvendëskryetarët dhe stafi, (2) drejtorët e drejtorive, dhe (3) anëtarët 
e kuvendit komunal. Për këtë arsye, zhvillimi i kapaciteteve për zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar 
politikisht është bërë një shtyllë strategjike kryesore e Planit Strategjik të AKK-së 2016-2020. 
 
Me pak fjalë, koncepti bazë përfshin:  
 

 Në mënyre që të mund të menaxhojë programin e trajnimit, që nga fillimi i vitit 2018 AKK-ja ka 
themeluar një Njësi Trajnimi (NJT) të veçantë  brenda organizatës . Njësia do të jetë përgjegjëse për 
hartimin, organizimin, monitorimin dhe vlerësimin e programit të standardizuar dhe gjithëpërfshirës 
të zhvillimit të kapaciteteve. Në fokus do ta ketë zhvillimin e një sistemi të institucionalizuar i cili do të 
ofrojë trajnime të cilësisë së lartë.  
 

 AKK-ja do të përqëndrohet qëllimisht tek zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar politikë, pasi atyre u 
ofrohen mundësi të kufizuara të trajnimit. Programet e trajnimit të ofruara nga Njësia e Trajnimit të 
AKK-së do të jenë një vlerë e shtuar për komunat pasi që kurrikula e tyre përputhet me nevojat për 
trajnime e të tria target grupeve. Duke shfrytëzuar njohuritë e fituara në trajnimet e ofruara, zyrtarët 
e zgjedhur lokalë do të jenë në gjendje të rrisin cilësinë e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e tyre. 
 

 Qasja e programit të AKK-së do të jetë tërësisht e bazuar në kërkesa – për dallim nga trajnimet e  
deritashme të donatorëve që vijnë si ofertë nga ta - pasi që agjenda e trajnimit do të caktohet dhe do 
të vendoset sipas nevojave dhe kërkesave të klientëve aktual, përkatësisht zyrtarëve të zgjedhur dhe 
të emëruar në nivel lokal.  

 

 Programi ka për qëllim të zhvillojë (i) një paketë bazë të moduleve të trajnimit të përgjithshme dhe të 
standardizuara, të cilat do të bazohen në një vlerësim të kujdesshëm të cilësisë të materialeve 
ekzistuese, në nivel lokal dhe rajonal, si dhe (ii) module të veçanta të bazuara në zhvillimet e reja që 
ndërlidhen me nevojat e trajnimit të zyrtarëve komunalë. 

 

 Metodologjitë e trajnimit do të shkojnë përtej prezantimeve standarde siç është të ligjëruarit në klasa 
me qëllim që të kuptohet përmbajtja e asaj që është trajnuar, dhe do të fillojë përdorimi i 
metodologjive të avancuara që përfshijnë parimet e të mësuarit për të rritur, shkëmbimi peer-to-
peer, mësimin përmes kurseve  elektronike (E-learning) , etj. 
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 Edhe pse për zbatimin e programit, fillimisht do të jetë e nevojshme mbështetja e jashtme financiare, 
qëllimi kryesor është që gradualisht të zvogëlohet financimi i jashtëm dhe të zëvendësohet me 
pagesat e taksës së trajnimit nga komunat (të cilat i kanë buxhetet e përcaktuara të trajnimit, 
megjithëse ende të vogla,) dhe nga ministritë e linjës të cilat kërkojnë trajnime specifike për 
punonjësit civilë. Synimi është që programi i trajnimit të AKK-së në periudhën afatmesme të bëhet 
vet-financues, në mënyrë që të jetë plotësisht i institucionalizuar dhe i qëndrueshëm. 

 Në fund, vlen të theksohet që AKK-ja në mënyrë të kujdesshme do të koordinojë, dhe ku është e 
mundur edhe të bashkëpunojë me strukturat qendrore qeverisëse sikurse IKAP, MAPL, ministritë e 
linjës dhe  projektet relevante të donatorëve USAID TEAM, SDC DEMOS, GIZ ORF, etj. 

 
Në kapitujt e mëposhtëm, elementet themelore për programin e trajnimit të AKK-së janë të shpjeguara 
më detajisht.  
 

2. Misioni dhe Qëllimi 
 

Programi i Zhvillimit të Kapaciteteve të AKK-së menaxhohet nga Njësia e Trajnimit (NjT) dhe ka për qëllim 
të nxisë krijimin e njohurive dhe inovacionit, të përmirësojë shkathtësitë dhe të promovojë efektivitetin e 
zyrtarëve të zgjedhur lokal duke zhvilluar dhe ofruar një sërë trajnimesh inovative e të larmishme në 
mbështetje të zhvillimit të komunave, të përmirësojë shërbimet publike, të forcojë demokracinë lokale 
dhe të rris përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve. Për këtë arsye, AKK si mision ka zhvillimin dhe menaxhimin 
e një sistemi të trajnimit të institucionalizuar dhe të qëndrueshëm për komunat anëtare të tij në të gjithë 
Kosovën. 
 
Njësia e Trajnimit të AKK-së do të përmbushë misionin e vet duke u fokusuar në objektivat e mëposhtme: 
 
1. Ofrimi i trajnimeve të specializuara të përgjithshme për zyrtarët e zgjedhur lokalë sipas nevojave të 

tyre 
 
2. Organizimi i shkëmbimit i të mësuarit peer-to-peer në bazë të kërkesës për zyrtarët e zgjedhur 
 
3. Kontribuimi në mirëkuptim më të mirë dhe zbatimin më efektiv të legjislacionit të ri 

 

4. Prezentimi i koncepteve, mjeteve dhe qasjeve te reja bashkëkohore në ofrimin e shërbimeve të 
qeverisjes vendore 

 
5. Krijimi i një bazë të njohurive dhe përcjellja e kësaj baze të njohurive nga një gjeneratë në gjeneratën 

tjetër të zyrtarëve të zgjedhur 
 
6. Mbulimi i zbrazëtirave të njohurive për stafin komunal, sipas nevojës edhe në koordinim me IKAP dhe 

ministritë përkatëse të linjës, si dhe projektet e donatorëve. 
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3. Target Grupet 

Njësia e Trajnimit të AKK-së do të organizojë mbajtjen e trajnimeve duke u bazuar në kërkesat e tri target 
grupeve primare dhe një sekondare.  

Target grupet primare janë zyrtarët lokalë të zgjedhur dhe të emëruar në komuna, dmth. 

1. Kryetarët, Zv.Kryetarët dhe stafi i kabinetit të tyre;  

2. Drejtorët e drejtorive komunale;  

3. Anëtarët e Kuvendit Komunal.  

Shërbyesit Civilë, të cilët janë të punësuar në departamentet e ndryshme të komunave dhe përbëjnë një 
total prej rreth 6,000 personave (duke përjashtuar këtu mësuesit, stafi i spitalit etj.), janë target grupi i 
dyte. Këtij target grupi, trajnimet do t’i ofrohen vetëm në bazë të kërkesave të tij dhe në bashkëpunim të 
ngushtë me ofruesit e caktuar të trajnimeve, p.sh. IKAP dhe ministritë e linjës (si dhe projektet e 
donatorëve). 
 

4. Objektivat Strategjike dhe  Rezultatet e Pritshme  

 
Tabela e mëposhtme paraqet gjashtë objektivat strategjike së bashku me rezultatet e pritshme të 
Programit të Trajnimit të AKK-së. 

 

Objektivat Strategjike Rezultatet e Pritshme 

1. Të përqendrohet në kërkesat e 
zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar 
lokalë në komuna duke u ofruar atyre 
një përvojë të shkëlqyer mësimore 

Njësia e Trajnimit të AKK-së organizon ofrimin e 
trajnimeve duke u bazuar në kërkesat e target 
grupeve kryesore në të gjitha komunat në mbarë 
Kosovën 

2. Të shërbejë si një qendër për 
shkëmbimin e përvojave në mes të 
komunave 

Njësia e Trajnimit të AKK-së ka një sistem për 
shkëmbime peer-to-peer që i mundëson stafit lokal 
të zgjedhur të ndajë njohuritë, shkathtësitë dhe 
përvojat me njëri-tjetrin në varësi të kërkesave të 
tyre 

3. Të ndihmojë në rritjen e Njësisë e 
Trajnimit përmes një plan-programi 
inovativ që potencialisht plotëson 
kërkesat e reja të stafit lokal të 
zgjedhur dhe komuniteteve me të 
cilat punojmë 

Njësia e Trajnimit të AKK-së ka një plan-program 
mësimor që përditësohet çdo vit bazuar në 
kërkesat e reja që mund të lindin për trajnimet e 
target grupeve. Kurrikula shërben si udhëzim 
metodologjik për ofrimin e trajnimeve për zyrtarët 
e zgjedhur në komuna 

4. Të zhvillojë  platforma të 
shumëfishta të ofrimit të trajnimeve 

Target grupet mund të regjistrohen në trajnime në 
përputhje me standarted ndërkombëtare, të cilat 
do të organizohen duke përdorur platforma, lloje 
dhe materiale trajnimi të ndryshme. 

5. Të ndihmojë komunat në krijimin e 
një memorie institucionale dhe të 
dokumentojnë praktikat e mira për t’i 

Njësia e Trajnimit të AKK-së organizon trajnime për 
stafin e zgjedhur në komuna me qëllim që t'u ofrojë 
atyre të gjitha mjetet dhe metodat e nevojshme 
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bërë ato të disponueshme për 
publikun  

për krijimin dhe mirëmbajtjen e memorjes 
institucionale 

6. Të bashkëpunojë me palët 
relevante të interesuara për t'i ofruar 
stafit komunal mundësi më të mira 
trajnimi të përshtatura për nevojat e 
tyre 

Memorandumet e Mirëkuptimit nënshkruhen rast 
pas rasti për të nxitur partneritetin ndërmjet AKK-
së dhe IKAP-it dhe akterëve të tjerë relevantë në 
fushën e ofrimit të trajnimeve në komuna 
 

 

5. Oferta Specifike e Trajnimit për Target Grupet 

5.1.  Periudha kohore 4-vjeçare e trajnimit dhe vlersimi i kërkesave për trajnim 

Njësia e Trajnimit të AKK-së do të ofrojë lloje të ndryshme të trajnimeve duke u bazuar në kërkesat e tre 
target grupeve primare, përkatësisht kryetarët, drejtorët dhe anëtarët e kuvendit.  

Duke marrë parasysh faktin që zgjedhjet lokale në Kosovë mbahen çdo katër vite, është e rëndësishme të 

theksohet që ofrimi i trajnimeve do të ketë gjithmonë një cikël kohor. Cikli aktual ka filluar nga AKK-ja 

duke zhvilluar një fushatë orientuese për anëtarët e sapozgjedhur të kuvendeve komunale në pesë 

rajonet kryesore të Kosovës dhe ka zgjatur nga fundi i vitit 2017 deri në fillim të vitit 2018. Duke u bazuar 

në këtë iniciativë fillestare, qëllimi e Njësisë së Trajnimit të AKK-së tani është që të ofrojë trajnime çdo vit 

për rreth 25% të secilit target grup dhe rrjedhimisht gjatë katër viteve të ardhshme të arrihet që secilit 

target grup t’i ofrohen trajnimet qind për qind. Oferta e përkohshme e trajnimit (shih kapitujt 5.3 deri 5.6 

më poshtë) rrjedh nga kërkesat për trajnim që AKK-ja ka pranuar nga zyrtarët e zgjedhur lokalë gjatë 

viteve të fundit. Këto kërkesa janë sqaruar më tej në diskutimet fillestare me target grupet. Oferta e 

trajnimit do të modifikohet pas një vlerësimi më të detajuar të kërkesave për trajnim që do të ndërmerret 

në gjysmën e parë të vitit 2018. Oferta për trajnim është një dokument i gjallë i cili do të përditësohet në 

nivel vjetor në mënyrë që të plotësohen kërkesat për trajnim për çështje që shfaqen në ndërkohë. 

 

5.2. Zhvillimi i plan-programit 

Plan-programi i trajnimit është një paketë e plotë e aktiviteteve të të mësuarit, të hartuara për të arritur 
objektivat e programit të trajnimit të AKK-së. Ai do t'u shërbejë të trajnuarve që të marrin njohuritë dhe 
kompetencat e nevojshme për të qenë në gjendje të kryejnë detyrat e tyre. Tre komponentët kryesorë do 
të  përdoren në plan- programin e trajnimit janë:  

 Përmbajtja apo informata që do të shpërndahet 

 Organizimi i plan-programit (formati, struktura, dhe klasifikimi) 

 Metodat e trajnimit të cilat do të përdoren 

Trajnimet do të organizohen në forma të ndryshme , varësisht nga temat e moduleve të trajnimit. Mund 
të themi që si fillim do të përdorim metodën standarde e të ligjëruarit, ndërsa gradualisht me kalimin e 
kohës metoda më të avancuara sikurse E-learning do të testohen dhe me vonë do të inkorporohen në 
programin e trajnimit.  
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5.3. Oferta e trajnimit për kryetarët e komunave 

 Oferta e trajnimit për kryetarët e komunave përmban tre lloje të trajnimit: 

 Takimet për tema të veçanta 

 Re-treat i kryetarëve 

 Takimet “Takoje Kryetarin Tënd” 

Takimet për tema të veçanta do të organizohen në formë të punëtorisë një-ditore e cila do të trajtojë 
“tema të nxehta” me të cilat kryetarët ballafaqohen në pushtetin lokal. Temat e këtyre punëtorive do të 
përcaktohen në bazë të kërkesës së kryetarëve dhe kanë për qëllim ofrimin e njohurive për zhvillimet e 
reja të cilat lidhen me punën e tyre.  

Takimet për tema të veçanta do të organizohen në grupe të vogla (deri në 15 kryetarë); kohëzgjatja e 
këtyre sesioneve nuk është e kufizuar, por do të varet nga koha që nevojitet për ta bartur informacionin e 
kërkuar.  

Re-treat i kryetarëve organizohet në formatin e punëtorive një ditoredhe do të mundësojë shkëmbimin 
peer-to-peer në mes të kryetarëve. Poashtu, do t’u mundësojë atyre që të kenë takime me vendimmarrës 
nga Qeveria qendrore (Kryeministri, Ministrat, etj.) apo përfaquesit e institucioneve ndërkombëtare 
(Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Bashkimi Evropian etj.). 

Është parashikuar që brenda dy ditëve të punës do të mbulohen tri deri në katër tema, në të cilat do të 
ftohen të ligjërojnë edhe të ftuar specialë varësisht nga temat të cilat do të diskutohen. Të gjithë 
kryetarët do të ftohen që të marrin pjesë ne re-treat e cila do të organizohet në vende të ndryshme 
(brenda Kosovës apo në vendet fqinjë të rajonit) me qëllim që pjesëmarrësit të kenë koncentrim 
maksimal si dhe të shkëputen sado pak nga rutina e tyre e përditshme.  

“Takoje Kryetarin Tënd” do të jenë takime të cilat do të organizohen në formë të sesioneve joformale të 
mbrëmjes me qëllim që qytetarëve dhe shoqërisë civile t’u ofrohet mundësia për t’i takuar kryetarët në 
një ambient të relaksuar dhe joformal dhe për të diskutuar me ta çështje të rëndësishme më të cilat 
ballafaqohen komunat. 

Gjatë këtyre mbrëmjeve do të organizohet një panel prej një-tre kryetarësh, i cili do të moderohet nga një 
prezantues (prezentuesi preferohet të jetë gazetar i cili më pas do të publikojë një artikull në media sa i 
përket kësaj ngjarje). Takimet do të mbahen pas orarit të punës dhe parashihen që të zgjasin rreth 90 
minuta. 

Njësia e Trajnimit të AKK-së do t’u ofrojë gjithashtu trajnime stafit të kryetarit (shefi të kabinetit, 
zëdhënësit) në formën e një punëtorie një ditore mbi temat sikurse janë protokolli, komunikimi, 
marrëdhëniet me publikun, mediat sociale, etj. - gjithmone duke u bazuar në kërkesën e tyre.  

5.4. Oferta e trajnimit për drejtorët komunalë 

Tri lloje të trajnimit do t’u ofrohen drejtorëve: 

 Shkëmbimi peer-to peer apo një-për-një 

 Trajnime tematike 

 Kurset elektronike (E-learning) 

Shkëmbimi peer-to-peer organizohet që disa vite nga AKK-ja përmes 15 Kolegjiumeve të saj. Këto 
kolegjiume janë struktura profesionale të cilat bashkojnë drejtorët e drejtorive të komunave të ndryshme. 
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AKK-ja synon të zgjerojë dhe sistematizojë shkëmbimet peer-to peer. Për këtë arsye, (1) çdo dy vite do të 
organizohen punëtori një ditore me kolegjiumet profesionale për tema të caktuara, të cilave më pas do u 
shtohet (2) organizimi i një punëtorie një ditore ku do të bëhet shkëmbimi i temave për të gjithë anëtarët 
e 15 kolegjiumeve (por numri i pjesëmarrësve do të jetë i limituar deri ne 40 persona) 

Trajnimet tematike do të përbëhen nga dy punëtori një ditore ku pjesëmarrësve u jepen detyra shtëpie në 
mes të punëtorive. Punëtoritë do të organizohen në shtatë qendra regjionale me nga afro 20 pjesëmarrës 
per qendër. Temat e mundshme janë të listuara tek oferta e modulit preliminar. Çdo vit, do të 
përcaktohen temat më të rendësishme bazuar në vlesimin e kërkesave të ngritura nga drejtorët e 
Kolegjiumeve të ndryshme.   

Kurset elektronike (E-learning), do të kenë, pa dyshim, një rëndësi të madhe në të ardhmen edhe në 
Kosovë. Deri më tani, në vendin tone kurset elektronike nuk kanë qenë të organizuara në mënyrë 
sistemake, mirëpo AKK-ja ka për qëllim që ta ndryshojë këtë situate sidomos për arsyen që kjo formë e 
trajnimit është më pak e kushtueshme krahasuar me formën tradicionale të trajnimit.  

Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore (NALAS) ka zhvilluar për komunat 
nëntë paketa të trajnimit (të përkthyera në shqip) të cilat në mënyrë graduale do të përfshihen në 
paketën e ofertës së trajnimeve nga AKK-ja. Të interesuarit për këto module E-learning do të  hulumtohen 
gjatë vlersimit të ardhshëm të kërkesës për trajnime dhe modulet më të kërkuara do t’u ofrohen 
pjesëmarrësve së bashku me gjërat e tjera të nevojshme.    

5.5. Oferta e trajnimit per anëtarët e Kuvendit Komunal 

 Anëtarëve të Kuvendit Komunal do t’u ofrohen dy lloje të trajnimeve:  

 Takimet orientuese, të cilat përmbajnë informata bazike 

 Punëtoritë tematike  

Takimet orientuese janë punëtori një ditore të cilat do të organizohen me qëllim që anëtarët e kuvendit të 
informohen në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Si fillim, përzgjedhja e temave do të bazohet në 
listën e temave të trajnimeve të organizuara nga AKK-ja pas zgjedhjeve te fundit lokale. Këto takime do të 
organizohen në shtatë qendrat regjionale dhe numri i pjesëmarrësve në këto takime fillestare mund të 
jetë më i madh (deri në 70 pjesëmarrës) në krahasim me trajnimet teknike ku numri është më i vogël.   

Punëtoritë tematike për anëtarët e Kuvendit janë të ngjashme me ato që u ofrohen  Drejtorëve, do të 
përbëhen nga ndërlidhja e dy punëtorve një ditore ku do të ketë edhe detyrë shtëpie për pjesëmarrësit. 
Punëtoritë do të organizohen në shtatë qendrat regjionale me një maksimum prej 30 pjesëmarrës per 
qendër. 
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