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Çfarë  është  një  projekt ?

Një përpjekje e përkohshme për të krijuar një 
produkt ose shërbim.

Një projekt është një inisiativë e veçantë me një 
fillim dhe një fund, realizuar nga njerëz për të 
përmbushur qëllimet me parametra të caktuar: 
kosto, afat dhe cilësi.



Program vs. projekt
Projekt Program

Fusha
Zakonisht, një sektor 
afatshkurtër, më i fokusuar, 
zakonisht në një vend.

Më shumë se një sektor, me afat-gjatë 
zakonisht në një vend, por edhe disa 
vende ose global.

Individë të veçantë dhe grupe 
të cilët marrin pjesë direkt 
në aktivitetet e projektit 
për adresimin e çështjeve të 
caktuara.

Të gjithë njerëzit që afektohen nga 
impakti i disa projekteve që bëjnë një 
program, që mund të përfshijë njerëz 
të përfshirë direkt,  ose  jo në 
aktivitetet e projektit.

Zakonisht nga nje burim 
financimi

Zakonisht nga nje burim 
financimi

Komuniteti 
perfitues

Financimi



Program vs. projekt
Projekt Program

objektivat
Aktivitetet(dheinputet/burimet), 
rezultatet/ objektivat dhe 
ndikimet/outcomes, adresojnë 
problemet imediate, çështjet  
ose shkaqet e problemeve.

Qellimi projektit dhe qellimi I 
programit, adresojne problemet 
imediate , ceshtjet ose shkaqet e 
problemeve

•Stafi i organizatës, 
institucionit ose 
partneret lokal të 
projektit.
•Përgjegjës direkt, për 
aktivitetet dhe rezultatet 
e tyre-atribut.

menaxhimi

•Stafi i programit, partnerë 
lokal dhe jo-lokal etj.  
donatori,  partnere kombetare dhe 
nderkombetar.
•Përgjegjës për koordinimin e 
projekteve që përbejnë një 
program.



Cikli i një projekti
Si e realizuam & Çfarë mësuam?
Vlerësimi dhe finalizimi

Ku jeni tani?
Analiza e situatës
Inventari i burimeve

Ku duam të shkojmë
Prioritete
Vizioni
Idetë për projektin

Si do shkojmë atje?  Hartimi projektit
Qëllimi, Objektivat dhe Plani i Veprimit

Zbatimi 
veprimi
Monitorimi
raportimi



Harta e Aseteve

➔ Aftësi Individuale

➔ Institucione 
Organizata Lokale

➔ Institucione/Organi-
zata Kombëtare



Të shkruash një vizion
Vizioni - një pohim për një kusht të dëshiruar të 
ardhshëm që komuniteti do të krijojë për veten e tij. 
Është një pikturë ideale e së ardhmes, një ëndërr, një 
imazh i asaj ku komuniteti do të shkojë… një propozim 
provokues

Një shembull vizioni
Në 10 vjet, komuniteti ynë do të jetë një vend me njerëz të 
shëndetshëm, të sigurt, të edukuar dhe të punësuar në 
mënyrë produktive.  



Identifikoni burimet prezente - Hartat e Burimeve...

Përcaktoni Strategjinë - Duke patur parasysh burimet dhe 
aftësitë që gjenden në komunitet ç’pjesë e vizionit do të 
jetë më e lehtë për t’u realizuar? Cilat janë avantazhet 
dhe disavantazhet e strategjive të ndryshme? 

Krijimi i vizionit: Hapat e mëtejshme



Qëllimet 
•Theksoni vizionin dhe mënyrën 
sesi do të punoni për të, nën 
termat e asaj që do të realizohet

•Përcaktoni rezultatet ose 
ndryshimet afatgjata që do të 
sjellë projekti. 

•Qëllimet duhet të jenë realiste 
dhe të realizueshme brenda një 
kuadri kohor.



Objektivat
Janë rezultatet afatshkurtra që duhet të 

plotësoni për të arritur qëllimet afatgjata të 

projektit.

Duhet të kalojnë testin SMART 

(Strategic, Measurable, Attainable, Realistic, 

Time bound)  ose...  MARKS në shqip.
 

Matshme

Arritshme

Realiste

Kohor

Specifike



Objektivat -               

I pergjigjen pyetjeve:

Kush është grupi në fokus i individëve që 

pritet të ndryshojë?

 

Çfarë veprimesh ose ndryshimi pritet?

 

Kur do të përmbushet ndryshimi i 

dëshiruar?

Sa ndryshim pritet?



Objektivat            

OJQ-të pjesëmarrëse në konferencën e 

perbashkët për Mediat do të 

publikojnë më shumë artikuj në 

median lokale se vitin e kaluar. 



Objektivat            

Pas ndjekjes së një konference të 

përbashkët mbi median, do të 

publikohen 10% artikuj më shumë në 

median lokale në krahasim me vitin e 

shkuar. 



Objektivat            

11 OJQ-të pjesëmarrëse në 

konferencën e perbashkët për 

Mediat gjatë vitit 2012 do të 

publikojnë 10% më shumë artikuj ne 

median lokale, krahasuar me vitin 

2011;

Kush: OJQ-të pjesëmarrëse

Çfarë (ndryshimi): Publikojnë artikuj  

(specifikë)

Sa: 10% më shumë  

(matshme, realiste, e arritshme)

Kur: Gjatë vitit të ardhshëm  (në kohë)



Shembuj objektivash.
“OJQ Shqipëria” do të përmirësojë cilësinë e jetës së njerëzve.

“OJQ Shqipëria” do të përmirësojë me 30% cilësinë e ushqyerjes së  femijeve ne komunitetin X, 
rreth një vit pas përfundimit të ciklit të trajnimeve mbi “mirëushqyerjen” me 50 nëna të reja të 
këtij komuniteti.

Numri i të papunëve do të ulet në Peshkopi në vitin 2005 si pasojë e prezantimit të një projekti 
mikrofinance.

Përdorimi i vitaminave do të rrisë nivelin e lindjeve me 100 bebe në rajonin e Lezhës.  



Vizioni Lidhës/ Qëllimet/ Objektivat

Vizioni

qëllimi

objektivat



Përmbledhje e informacionit…

Analizimi i shenimeve për...

Detyrë - objektivat



1. Hyrje/ Përmbledhja
Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Kontaktet (emër, telefona, e-mail adresë, datë, etj)

➔ Titulli i Prokjektit

➔ Qëllimi i organizatës/institucionit tuaj (50 ose më pak fjalë, kush jeni dhe pse 

dëshironi ta bëni këtë projekt)

➔ Përshkrim i përmbledhur i projektit duke përfshirë vizionin, (50 ose më pak 

fjalë, si apel edhe emocional për kë i drejtohet)

➔ Një sqarim/deklarim i qartë se çfarë i kërkohet donatorit

➔ Një deklarim rreth investimit të komunitetit në projekt

➔ Ku mund të gjendet ky informacioni në paketën e projektit:

➔ Deklaratë e përmbledhur marrë nga seksioni me vizionin, strategjinë, asetet 

dhe qëllimet në paketën e projektit, shufra të përmbledhura nga tabela e 

buxhetit.



2. Informacion plotësues/ Përshkrim 
të projektit (panoramën e madhe)
Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Përshkruan situatën e komunitetit dhe ofron vizionin se ku dëshiron 

komuniteti të jetë, në lidhje me projektin e propozuar. 

➔ Sqaron pse projekti është i rendësishëm, dhe si ai do ndërtojë mbi 

vlerat dhe asetet ekzistuese të komunitetit. 

➔ Përshkruar strategjinë ose përqasjen kryesore të projektit dhe nëse 

nevojiten arsyet se pse u perzgjodh kjo strategji midis të tjerave.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:

Në pjesën e projektit ku është vizioni, asetet e komunitetit dhe strategjia 

e zgjedhur.



3. Qëllimet dhe Objektivat (Çfarë ?)

Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Këto qëllime dhe objektiva janë në fakt 

rezultate afat-gjata dhe afat-shkurtra qe 

deshironi te arrini.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:

Qëllimet dhe objektivat ashtu siç janë shkruar në projekt.



4. Metodat/ Aktivitetet/ Procedurat
(Si? Kush? Kur? Ku?)

Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Kjo pjesë përfshin informacioni të 

detajuar se si do e zbatoni projektin.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:

Strategjitë në Projektin e Hartuar, aktivitetet, rolet, burimet dhe afatet 

kohore në Planin e Veprimit.



5. Plani i Monitorimit & Vlerësimit
(Si do të dijmë se si shkon projekti?)

Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Kjo pjese thekson hapat e monitorimit 

dhe procedurat e vleresimit qe jane 

perfshire ne projektin e hartuar.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:

Treguesit e suksesit në Projekt, Tabelën e Planit të Monitorimit dhe 

Vlerësimit.



6. Vazhdimësia 
(Si do të vazhdojë projekti ?)
Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Psh: Kush do të përfshihet, trajnohet për mirëmbajtjen e çfarë u 

ndërtua, investua, pasi të jenë mbaruar fondet fillestare. Diskutohet 

se si projekti do të vazhdojë të ofrojë përfitime dhe pse është një  

investim i mirë për financues potenciale dhe për vetë komunitetin.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:
Referencat në pjesën mbi vazhdimësinë në strategjinë e zgjedhur, treguesit e suksesit, 

provën e realizueshmërisë së projektit (ndikimin/impaktin afat-gjatë ku shpresoni që 

të ketë projekti, elementët e ngritjes së kapaciteteve); si dhe buxhetin (burimet kyçe 

të projektit që komuniteti do të vazhdojë të kontribuojë pas zbatimit të projektit 

fillestar).

.



7. Burimet 
(Çfarë kemi, çfarë na duhet dhe pse ?)
Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Këtu listohen fuqia punëtore, materialet, fondet lokale të 

disponueshme dhe si do sigurohen ato. N.q.s nevojiten materiale të 

tjera, ekspertizë ose fonde, sa duhen dhe pse nuk mund të 

sigurohen lokalisht.

Ku mund të gjendet ky informacion në paketën e projektit:

Buxheti, përfshirë përllogaritjet e kostove të kontributit në lloj 

(in-kind contribution)  të komunitetit.

.



8. Informacion tjetër - që mund të 
përfshihet 

Struktura/ Pjesët e Projekt Propozimit:

➔ Një përshkrim se si është i strukturuar grupi juaj. Grupet që vijnë 

bashkë për qëllim bamirës dhe janë pesë ose më shumë persona dhe 

kanë lloj trup manaxhimi/drejtimi, kanë më shumue gjasa/shanse të 

financohen

➔ Një listë të bordit të drejtorëve ose strukturë tjetër 

përgjegjese/autoritare në organizatën tuaj.

➔ Një letër nga drejtuesi i bordit, ose drejtuesi vullnetar i grupit tuaj, që 

aprovon aplikimin tuaj për financim.

➔ Letra nga grupe që punojnë së bashku me ju në projekt, specifikisht si 

do punoni së bashku.



Hartimi dhe 
Menaxhimi i 
Projekteve
Agim Dyrmishi 

Korpusi Amerikan i Paqes

Fund!
Bravo!

 Faleminderit!


